Intézmény & Kariz-MA
Tomka Ferenc Intézmény és karizma az egyházban
c. 40 évvel ezelőtt íródott és az óta több kiadást
megélt könyvének újragondolására teszünk kísérletet. A könyvet már 1991-es, hivatalos megjelenése
előtt is teológusok, hitoktatók, szociológusok egész
nemzedéke olvashatta, tanulhatott belőle. Sikerét
többek között annak köszönhette, hogy szakszerűen, teológiai és szociológiai tudásokat ötvözve
tárgyalta a katolikus egyház zsinat utáni helyzetét
Magyarországon. Témafelvetései és különösen ez az
interdiszciplináris módszertana máig is érvényesek.
Az első megfogalmazás óta eltelt 40 esztendő mind
a társadalomban, mind az egyházban jelentős változásokat hozott. A szerzővel egyetértésben, elérkezettnek tekinthetjük az időt arra, hogy az Intézmény
és karizma az egyházban tematikáját újra tárgyaljuk,
nyomdokain haladva frissített érvényességgel szóljunk az egyház mai helyzetéről és lehetőségeiről
Magyarországon. Amint egykor, ma is szükség mutatkozik a társadalmi folyamatok és összefüggések
igényes elemzésére, és nem különben a világegyház
által kínált tanítóhivatali és teológiai megnyilatkozások értő feldolgozására. Ezt tűzi ki célul az eredeti
kötet megközelítéseinek és állításainak felfrissítése
és kortárs újra tematizálása.
A projekt az eredeti kötetet vezérfonalnak tekinti.
Két területen szeretné az újragondolást kiszélesíteni. Egyrészt a kötetben tárgyalt egyes témák továbbgondolására különböző szerzőket kérünk fel.

Másrészt a kifejezetten katolikus megközelítést ökumenikusra tágítjuk. Magyar Pax Romana által kezdeményezett projekt együttműködésben valósul meg,
amelyben a MSZT vallásszociológiai szakosztálya, a
Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, az Evangélikus Hittudományi Egyetem és a Károli Gáspár
Református Egyetem vallásszociológiai munkacsoportja vesz részt. Igyekszünk a kötet felvetéseinek
és módszertanának nyomdokain olyan módon járni,
hogy egyfajta közösséget alkotunk és néhány szimpózium és workshop keretében vitatjuk meg a kötet
témaköreinek mai relevanciáit.
Szimpózium sorozat
A könyv témáit négy lépésben vitatjuk meg, négy
szimpózium keretében. A plenáris szimpóziumokon
3 vitaindító előadás hangzik el, melyeket hozzászólások követnek. A témafelvető előadások az egész
könyvről szólnak, de a diszciplináris fókuszálás lehetővé teszi, hogy az adott témakör egy-egy dimenziójára jobban odafigyeljünk.
A szimpóziumokat az adott diszciplína felelőse szervezi, ők választják ki és kérik fel a 3-4 előadót. (Egyháztörténelem: Szabó Csaba; szociológia: Bögre Zsuzsanna; egyháztan: Várnai Jakab; pasztorális: Nobilis
Márió.) A felkért előadók maguk választják ki, hogy
a Tomka műből melyik résztémát bontják ki, de kérjük, hogy az előadások tematikáját az előadók időben egyeztessék egymással. A projektet konferenciával zárjuk le.

A szimpóziumok időpontjai 17.00-18.30
Október 11. Szociológia – PPKE BTK
November 22. Társadalom és egyháztörténet – KRE
Január 17. Egyháztan – Sapientia
Február 21. Pasztrorális – EHE
Záró konferencia 2017 június 10. – helyszínt később választunk.

