
 
 

 

Ifjúságpasztorációs Zsinati Munkadokumentum 
Feldolgozáshoz javasolt kérdések 

 
1. Hogyan vannak jelen a keresztény élet elemei az otthoni nevelésben? 

2. Hogyan látom az iskolai hitoktatást? 

3. Hogy állunk ministránsok terén a plébániánkon? 

4. Ha jönnek, miért jönnek a gyermekek ministrálni? Ha nem, miért nem? Hogyan 

hívhatnánk meg őket? 

5. Vannak-e a plébánia közösségében fiatalok? Hogyan vannak ők jelen? 

6. Hogyan vesznek részt az egyházközség életében? 

7. Mit lehet tenni annak érdekében, hogy a fiatalokat ne elijesszük hanem, hogy azt 

érezzék, hogy az egyház az, akire mindenben mindenkor mindennek ellenére 

számíthatunk, mert mi az Irgalmas Isten szerető és váró arcát mutatjuk neki? 

8. Hogyan vonhatnánk be jobban a fiatalokat a plébánia életébe és hogyan bízhatnánk 

rájuk nagyobb felelősséget (pl. gyermekpasztoráció, minitránsközösség, stb.)? 

9. Milyen programot lenne fontos szervezni számukra esperes kerületi vagy egyházmegyei 

szinten. 

10. Milyen szerepe van a fiatalok életében a közösségnek? Tudnak-e közösségben lenni? 

Vagy nem? Ha nem, miért nem? 

11. Mit várnak a fiatalok az Egyháztól 

12. Hogyan látom a papok hozzáállását a fiatalokhoz: 

13. Hallottam-e olyan ifjúsági programról, amit jó volna egyházmegyénkben vagy 

plébániákon megszervezni? 

14. Mitől félnek fiataljaink a leginkább? 

15. Mibe kapaszkodnak? 

16. Mi lenne segítség számukra? 

17. Megtartó erőt jelent-e a közösség? 

18. Van-e lehetőség ifjúsági misékre a plébániákon? 

19. Milyen nehézségekkel küszködnek fiataljaink a párkapcsolatok terén? Tévedések, 

csalódások esetén kihez mennek? Érzik-e a családban a feltétlen szeretet otthonát? 

20. Hogyan működik a családos életre és felelős nemi életre való előkészítés 

közösségeinkben és családjainkban? 

21. Hogyan motiválhatjuk a fiatalokat, hogy a karitász munkában is szívesen vállaljanak 

részt? 

22. Mit tapasztal miként mutatkozik meg a fiataloknál a spiritualitás utáni vágy? 

23. Hogyan van jelen ifjúsági csoportjainkban, közösségeinkben az imádság és a személyes 

kísérés? 

24. Hogyan lehetne ifjúsági katekézist indítani a nagyobb plébániákon és hogyan lehetne 

azokat vonzóvá tenni a fiatalok számára? 

25. Hogyan lehetne megszólítani a vallásukat nem gyakorló és nem hívő fiatalokat? 



 
 

 

26. Mi ijeszti el az egyháztól a nem hívőket/külső szemlélőket? 

27. Mi teheti vonzóvá a szentmisén való részvételt fiatalok számára? 

28. Hogyan lehetne érzékelhetőbbé tenni, hogy megéri közösséghez tartozni? 

29. Mi alapján választ a mai fiatalság példaképet magának? 

30. Milyen értékeket, erényeket tart fontosnak a fiatal generáció? 

31. Milyen vágyaik, céljaik vannak a fiataljainknak a jövőre nézve? 

32. Milyen istenképpel rendelkeznek a fiatalok? 

33. Hogyan látjuk a fiatalok hozzáállását a plébániákhoz, papokhoz, hitoktatókhoz? 

34. Milyen erővel bírnak a katolikus ifjúsági táborok? Fontosak-e a fiatalok életében? 

35. Hogyan lehetne a közösségi médiát az ifjúságpasztorációs munka javára használni? 

Érdemes lenne-e blogokat, videókat, honlapokat, fórumokat, csoportokat létrehozni? 

36. Milyen közösségi lehetőségeik vannak a fiataloknak az ifjúsági csoportok után? 

37. Milyen típusú egyházi programokon vennének részt szívesen a fiatalok? 

 


