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Igazságosabb és testvériesebb világot! Tíz év távlatából 

Kiadja a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola megbízásából a Vigilia 

Kiadó, Budapest, 2008. 

Füzetünk a Magyar Katolikus Püspöki Kar „Igazságosabb és testvériesebb 

világot!" című körlevele megjelenésének 10. évfordulója alkalmából 2006. 

május 18-19-én a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán tartott 

ünnepi megemlékezésen és tudományos ülésszakon elhangzott előadások 

szövegét tartalmazza. 

Számos problémát soroltunk fel, számos feladatra világítottunk rá. Mindezt 

azonban nem kívülálló kritikusként, hanem annak tudatában tettük, hogy az 

egyház ma is része a társadalom életének, ahogyan szerves része volt egy 

évezreden át. Hogyan lehet mindezt s a többi még ránk váró feladatot 

teljesíteni? Jelenünk fájdalmas problémái és a mélyreható változások 

cselekvésre s országos összefogásra szólítanak mindnyájunkat. Nemcsak 

jogrendünk, politikai rendszerünk, gazdasági életünk helyes működése forog 

kockán, hanem erkölcsi-kulturális-emberi életünk is. 

A katolikus egyház – sem vezetőiben, sem híveiben – nem vonhatja és nem 

s vonja ki magát e terhek alól, s a társadalom tagjaival és szervezeteivel 

kapcsolatot keresve vállalja a reá eső feladatokat is. Jelen körlevelünkkel is 

ennek kívánunk hangot adni. 

TARTALOMJEGYZÉK: 

https://sapientia.hu/sites/default/files/kiadvany/2021-

02/SF11%20tartalomjegyz%C3%A9k.pdf 

https://sapientia.hu/sites/default/files/kiadvany/2021-02/SF11%20tartalomjegyz%C3%A9k.pdf
https://sapientia.hu/sites/default/files/kiadvany/2021-02/SF11%20tartalomjegyz%C3%A9k.pdf


 

 

A péteri szolgálat a harmadik évezred küszöbén 

Kiadja a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola megbízásából a Vigilia 

Kiadó, Budapest, 2008. 

Füzetünk a PPKE Hittudományi Kar és a Sapientia Szerzetesi Hittudományi 

Főiskola Dogmatika Tanszékei által 2007. november 15-16-án tartott 

tudományos konferencián elhangzott előadások szövegét tartalmazza. 

Az összes egyházak és egyházi közösségek között a katolikus egyház van 

annak tudatában, hogy megőrizte Péter apostol utódának szolgálatát, Róma 

püspökét, akit a Szentlélek támogat, hogy ebben az alapvető értékben 

mindenki mást részesítsen. (…) Mindazonáltal jelentős és bátorító az a tény, 

hogy Róma püspöke primátusának kérdése közvetlenül vagy közvetve 

tanulmányozás tárgya lett. Az is jelentős és bátorító, hogy ez a téma 

lényeges kérdésként van jelen nem csupán azokban a teológiai 

dialógusokban, amelyeket a katolikus egyház a többi egyházakkal és 

egyházi közösségekkel folytat, hanem általánosabban, az egész ökumenikus 

mozgalomban is. 

II. János Pál pápa: Ut unum sint enciklikájából 

TARTALOMJEGYZÉK: 

https://sapientia.hu/sites/default/files/kiadvany/2021-

02/SF12%20tartalomjegyz%C3%A9k.pdf 

 

 

 

https://sapientia.hu/sites/default/files/kiadvany/2021-02/SF12%20tartalomjegyz%C3%A9k.pdf
https://sapientia.hu/sites/default/files/kiadvany/2021-02/SF12%20tartalomjegyz%C3%A9k.pdf


 

 

A szerzetesség jelene és jövője 

Kiadja a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola megbízásából a Vigilia 

Kiadó, Budapest, 2008. 

Füzetünk a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, a Főiskola 

Szerzetesteológiai Intézete, a Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája 

és a Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája által 2006. október 28-án és 

2007. október 13-án tartott tudományos konferenciákon elhangzott 

előadások szövegét tartalmazza. 

Az Úrhoz tartozni azt jelenti: lángra gyúlni az ő izzó szeretetétől, átalakulni 

szépségének ragyogásává. Az Úrhoz tartozni férfiak és nők misszióját 

jelenti, akik a tiszta, szegény és engedelmes Krisztus követését választották, 

hogy így állandó hitvallássá váljanak, annak az igazságnak 

összetéveszthetetlen hirdetésévé, amely szabaddá tesz minket a világot 

megtévesztő hamis bálványoktól. Krisztushoz tartozni azt jelenti, hogy a 

szeretet tüzét égve tartjuk a szívünkben, folyamatosan tápláljuk a hit 

gazdagságából, nem csupán akkor, amikor ez benső örömmel jár, hanem 

akkor is, amikor nehézségekkel, lelki szárazsággal és szenvedéssel társul. 

XVI. Benedek a szerzetesekhez 

TARTALOMJEGYZÉK: 

https://sapientia.hu/sites/default/files/kiadvany/2021-

02/SF13%20tartalomjegyz%C3%A9k.pdf 
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https://sapientia.hu/sites/default/files/kiadvany/2021-02/SF13%20tartalomjegyz%C3%A9k.pdf


 

 

A Bibliáról a Biblia Évében 

Kiadja a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola megbízásából a Vigilia 

Kiadó, Budapest, 2009. 

Füzetünk a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola 2008. március 1-jén 

tartott tudományos konferenciáján elhangzott előadások szövegét 

tartalmazza, új külsővel. 

Sokszor és sokféleképpen szólt Isten az ősatyákhoz a próféták által, most a 

végső időkben pedig Fia által szólt hozzánk (Zsid 1,1). Amint a 

Betlehemben született gyermekben Isten megtestesült Fiát imádjuk, úgy a 

Szentírásban mi, keresztények Isten szavát, Isten Igéjét tiszteljük. Hisszük 

és valljuk, hogy az ószövetségi jövendölések Isten ígéretei voltak, amelyek 

Jézus Krisztusban teljesedtek be: Ő a Szentírás megértésének kulcsa. Az 

ember sok mindent megtudhat a világról, fölismerheti még Isten létét is, 

azonban Isten üdvözítő tervét csak az Ő kinyilatkoztató szavából 

ismerhetjük meg. 

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 

Biblia Évének kezdetére kiadott körleveléből 

TARTALOMJEGYZÉK: 

https://sapientia.hu/sites/default/files/kiadvany/2021-

02/SF14%20tartalomjegyz%C3%A9k.pdf 
 

 

 

https://sapientia.hu/sites/default/files/kiadvany/2021-02/SF14%20tartalomjegyz%C3%A9k.pdf
https://sapientia.hu/sites/default/files/kiadvany/2021-02/SF14%20tartalomjegyz%C3%A9k.pdf


 

 

Megszenteltség az egyházi mozgalmakban és a megszentelt élet új 

formáiban. Szerkesztette: Tőzsér Endre SP. 

Kiadja a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola megbízásából a Vigilia 

Kiadó, Budapest, 2010. 

  

Füzetünk a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán 2009. április 25-én 

azonos címmel tartott tudományos konferencia előadásainak, 

tanúságtételeinek szerkesztett szövegét tartalmazza. 

A konszekráció valós tartalma egyrészt az, hogy nem csupán Krisztus fiúi 

mivoltához tesz hasonlatossá minket, mint a keresztség, hanem a földi 

életéhez, a tanácsok életéhez, melyek Jézus életében az Atya és az emberek 

iránti odaadásának konkrét kifejeződései. A megszentelt személy újra 

láthatóvá teszi az egyházban és a világ számára Jézus földi életét ezekben a 

dimenzióiban. Másrészt a konszekráció teljességet foglal magában, a teljes 

személyt és egész életét. A szerzetes a szeretet teljességét kívánja élni: a 

fogadalmak nemcsak azt akarják megszüntetni, ami ellentétes a szeretettel, 

hanem azt is, ami akadályozhatja a kiteljesedését. A három fogalom így az 

ember teljes egzisztenciáját akarja átölelni. 

Deák Hedvig OP 

TARTALOMJEGYZÉK: 

https://sapientia.hu/sites/default/files/kiadvany/2021-

02/SF16%20tartalomjegyzek.pdf 
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Mit ér a katolikus társadalmi tanítás válság idején? 

Kiadja a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola megbízásából a Vigilia 

Kiadó, Budapest, 2010. 

  

Füzetünk a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán 2009. november 

14-én rendezett tudományos konferencián elhangzott előadások szerkesztett 

szövegét tartalmazza. 

XVI. Benedek pápa Caritas in veritate enciklikája a kiengesztelődést 

javasolja: újra kell egyesíteni mindazt, amit szétválasztottak. Természetesen 

mondani ezt könnyebb, mint megtenni, azonban ez a javaslat mindennek a 

kulcsa. Ebben az enciklikában nem találkozunk az eddig létrejött jó dolgok 

tagadásával: a pápa nem vonja kétségbe a hatékonyság szükségességét, 

hiszen a hatékonyság jó – a hatékonyság és a szolidaritás szétválasztása 

ellen emel szót. A pápa nem a piac ellen beszél, hiszen a piac nagyon fontos 

– az ellen a piac ellen emel szót, amely mintegy darwini eszközként jött létre 

azon célból, hogy a hatékony embereket kiválassza, azokat pedig elűzze, 

akik nem képesek hatékony cselekvésre. A pápa nem a gazdagság, a vagyon 

ellen beszél, hiszen a gazdagság önmagában jó – a vagyon megszerzésének, 

azaz létrehozásának módja ellen emeli fel a szavát. Ezek azok az okok, 

amiért az enciklika üzenete megpróbálja újraegyesíteni mindazt, amit 

szétválasztottak. Hogy miképpen? A válasz három kulcsszóban ragadható 

meg: testvériség, osztó igazságosság és közjó. 

Stefano Zamagni 

TARTALOMJEGYZÉK: 

https://sapientia.hu/sites/default/files/kiadvany/2021-

02/sf%2017%20tartalomjegyzek.pdf 
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Stúdium és szerzetesség 

Kiadja a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola megbízásából a Vigilia 

Kiadó, Budapest, 2010. 

  

Füzetünk a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola által 2010. március 

20-án rendezett tudományos konferencián elhangzott előadások szövegét 

tartalmazza. 

Bonaventura ismeri a teológiai kontemplációt: az a lelki adomány, 

amit ’donum intellectus’-nak nevezünk (az értelem adománya), belátást 

enged a hittel elfogadott dolgok tartalmába. Ennek az adománynak a révén 

képes az ember felismerni, hogy a dolgok hogyan viszonyulnak a 

hittitkokhoz, és meglátni ezek belső összefüggéseit. Bonaventura ismeri a 

kontemplációt úgy is, mint ’donum sapientiae’-t (a bölcsesség 

adománya): ’cognitio experimentalis divinae suavitatis’ (isteni édesség 

tapasztalati ismerete). Ebben Istent úgy tapasztalja meg az ember, mint a 

szeretet teljességét, mint mindenekfölött szeretetreméltó valóságot. 

Mindkettőnek ugyanaz a tárgya: Isten, de másként közelítik meg, vagy 

inkább: e két lelki adomány által Isten más-más módon érint meg minket. 

Mindkettő a ’bölcsesség’ egy-egy formája, azé a tudásé, amely a tiszteletben 

gyökerezik, és amelyben a felismerés és a szeretet összekapcsolódnak. 

Marianne Schlosser 

TARTALOMJEGYZÉK: 

https://sapientia.hu/sites/default/files/kiadvany/2021-02/SF18%20tj.pdf 
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Az igazságról. Szerkesztette: Xeravits Géza és Papp Miklós. 

Kiadja a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola megbízásából a Vigilia 

Kiadó, Budapest, 2011. 

  

Füzetünk a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán 2010. november 

13-án rendezett tudományos konferencián elhangzott előadások szerkesztett 

szövegét tartalmazza. 

Az igazság sokkal tágabb, előzetes minták alapján kevésbé elgondolható, 

titokzatosabb, kimeríthetetlenebb, önmagában ellentmondásosabb, 

feszítettebb, mint azt tanítóhivatal, értelmezők, konszenzusteoretikusok és 

klasszikus szerzők álmodhatták. Nem statikus valóság, nem egyszerűen 

adott, hanem mindig újra igazolódnia kell. Felismerése feltételezi a 

konfliktusok elhordozásának képességét, a semmiben otthonossá levés 

képességét, a részlegesség és egyetemesség közötti lebegés képességét, a 

lehetetlenre, alig érzékelhetőre ráhagyatkozás képességét, az új 

befogadásának képességét, és feltételezi az aszkézis képességét mint a 

mindenre egyformán nyitott nagyvonalúság jelét. 

TARTALOMJEGYZÉK: 

https://sapientia.hu/sites/default/files/kiadvany/2021-

02/SF19%20tartalomjegyzek.pdf 
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A „Szombat-év” * A keresztény segítségnyújtás formái 

Kiadja a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola megbízásából a Vigilia 

Kiadó, Budapest, 2012. 

  

Füzetünk a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola által 2011. április 2-

án és november 12-én rendezett tudományos konferenciákon elhangzott 

előadások szerkesztett szövegét tartalmazza. 

A hivatás folyamatos gondozása, illetve az egyéni megújulási programok 

mögött az a meggyőződés áll, hogy a végső nyugalomtól még messze 

vagyunk, a tökéletesség, az életszentség – mindaddig, amíg a földön élünk – 

nem lehet befejezett tény, hanem csak elérendő cél, amely felé halálunkig 

haladnunk kell. Ez az úton levés azonban fárasztó, időnként kimerítő is 

lehet. Ezért kell az úton meg-megállnunk, hogy erőt merítsünk a 

folytatáshoz. Erőt pedig nem meríthetünk mástól, csak az Úrtól. 

Márfi Gyula 

  

Sokszor a segítésünknek arra kell elsődlegesen irányulnia, hogy a 

megszólított egyáltalán meg tudja fogalmazni önmagának is és Istennek is, 

hogy mire irányulnak mély vágyai, mi az, amire szüksége van ahhoz, hogy 

az élet kiteljesedhessen benne. Mert minden gyógyulás és kiteljesedés végső 

soron Istentől jön, és minden segítés végső célja az egyén kiteljesedése és 

boldogsága, ’hogy élete legyen és teljében legyen’ (Jn 10,10), ami sohasem 

öncélú, mert egyben a közösség javára, a közjóra is irányul. A keresztény 

segítő pedig nem több, mint eszköz Isten folyamatosan teremtő munkájában. 

Kővári Magdolna SSS 

TARTALOMJEGYZÉK: 

https://sapientia.hu/sites/default/files/kiadvany/2021-

02/SF20%20tartalomjegyzek.pdf 

 

 

https://sapientia.hu/sites/default/files/kiadvany/2021-02/SF20%20tartalomjegyzek.pdf
https://sapientia.hu/sites/default/files/kiadvany/2021-02/SF20%20tartalomjegyzek.pdf


 

 

Szerzetesek misszióban. 

Kiadja a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola megbízásából a Vigilia 

Kiadó, Budapest, 2012. 

  

Füzetünk a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola által 2012. március 

24-én azonos címmel rendezett tudományos konferencián elhangzott 

előadások szerkesztett szövegeit tartalmazza. 

A misszionárius a nyolc boldogság embere. Jézus oktatja a Tizenkettőt, 

mielőtt az evangélium hirdetésére küldené őket. Feltárja nekik a misszió 

útját: szegénység, szelídség, a szenvedés és üldöztetés elfogadása, az 

igazság utáni vágy, a béke és a szeretet. Mindez a boldogságok 

megvalósulása az apostoli életben (vö. Mt 5,1–12). A boldogságok 

megélésében a misszionárius megtapasztalja, életével pedig bizonyítja, hogy 

Isten országa már elérkezett, és hogy ő azt már elfogadta. Minden igaz 

missziós élet lényeges ismertetőjele a bensô öröm, amely a hitből fakad. Egy 

zaklatott és oly sok nehézséggel terhelt világban, amely a dolgok 

pesszimista értelmezésére hajlik, az örömhír hirdetőjének olyan embernek 

kell lennie, aki Krisztusban már megtalálta a szilárd reményt. 

II. János Pál: Redemptoris missio, 91. 

TARTALOMJEGYZÉK: 

https://sapientia.hu/sites/default/files/kiadvany/2021-

02/SF21%20tartalomjegyzek.pdf 

 

 

https://sapientia.hu/sites/default/files/kiadvany/2021-02/SF21%20tartalomjegyzek.pdf
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A szerzetesi hivatások gondozása 

Kiadja a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola megbízásából a Vigilia 

Kiadó, Budapest, 2013. 

  

Füzetünk a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola által 2013. március 

23-án rendezett tudományos konferencián elhangzott előadások szerkesztett 

szövegeit tartalmazza. 

A hivatások között egyszerre van egyenlőség és különbség: mindegyik az 

üdvösség szolgálatára van, mindegyik a maga módján. És ha mindegyiknek 

egyenlő a méltósága, a megváltás drámájában való részvétel sajátos 

minőséget ad mindegyiknek. Viszont mindegyiknek ugyan - annyira 

drámainak kell lennie, ha vonzó akar lenni, emberi szinten is. Nyilván Isten 

hív, Ő az öröktől fogva meghívó Úr, de az is világos, hogy Isten általában 

emberi közvetítés által hív meg, olyanok által, akik nemcsak a saját hűségük 

optikájában nézik a hivatásukat, hanem felelősnek érzik magukat mások 

iránt. Ha hűségesek vagyunk a magunk hivatásához, az ott ér célba vagy ott 

nyeri el pecsétjét, hogy vállaljuk Isten hívásának közvetítését mások felé, 

vagy felelősséget érzünk mások hivatása iránt. 

Amedeo Cencini FdCC 

TARTALOMJEGYZÉK: 

https://sapientia.hu/sites/default/files/kiadvany/2021-

02/SF23%20tartalomjegyzek.pdf 

 

 

 

https://sapientia.hu/sites/default/files/kiadvany/2021-02/SF23%20tartalomjegyzek.pdf
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Öt évtizeddel a lelkipásztori zsinat után. Szerkesztette és az előszót írta: 

Pákozdi István. 

Kiadja a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola megbízásából a Vigilia 

Kiadó, Budapest, 2013. 

  

Az éppen öt évtizeddel ezelőtt megkezdődött és hatalmas visszhangot 

kiváltott II. Vatikáni Zsinatról sokan és sokféleképpen írtak, nyilatkoztak. 

Abban mindenki egyetért, hogy nem dogmatikai, hanem pasztorális zsinat 

volt, amelynek irányelvei, döntései jó előre meghatározzák az Egyház útját. 

Ezen az úton immár megtettünk egy fél évszázadot, sok tanulsággal, 

zsákutcák bejárásával, ‘öngólokkal’, sikerekkel és sikertelenségekkel, 

ugyanakkor hatalmas előrelépésekkel, ízletes gyümölcsökkel… E kötet egy 

ezekből a lépésekből, talán a lelkipásztori zsinat gyümölcseiből: a liturgia, 

az erkölcsiség, a zene, a nyelv, a lelkiségi mozgalmak, az igehirdetés és a 

lelkigondozás területein a mi sajátságos magyar tapasztalatainkkal. 

Pákozdi István 

TARTALOMJEGYZÉK: 

https://sapientia.hu/sites/default/files/kiadvany/2021-

02/SF24%20tartalomjegyzek.pdf 
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Hitünk központi titka: a megváltás 

Kiadja a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola megbízásából a Vigilia 

Kiadó, Budapest, 2014. 

  

Füzetünk a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola által 2013. 

november 16-án rendezett tudományos konferencián elhangzott előadások 

szerkesztett szövegeit tartalmazza. 

A megváltás misztériumában föltárul előttünk a szeretet misztériuma. Isten a 

szeretet. Nem egyszerűen történik valami az emberrel, hanem beletestesül, 

belép az Isten szeretetébe, aki »úgy szerette a világot, hogy egyszülött Fiát 

adta oda, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen« (Jn 

3,16). Ezzel a végsőkig való szeretettel, ezzel a sérthetetlen és vissza nem 

vont engedelmességgel váltotta ki Krisztus az emberiséget, szerezte vissza 

az Atyának. És aki bűnné tette a Fiát értünk, az megadja a lehetőséget, hogy 

éljünk az üdvösség ajándékával, éljünk a megváltással, hogy éljünk és 

tudjuk fölfedezni újból és újból, milyen nagy volt a mi megváltásunk ára. A 

megváltás misztériuma megtapasztalásának, fölismerésének, a benne való 

elmélyülésnek a kulcsa az Isten ajándéka: a hit, amit ajándékul kapunk, amit 

ő ad, hogy jól ismerjünk és a reményünket el ne veszítsük, hogy ismerjük a 

megváltás misztériumát, és mindazt, ami számunkra ebből következik. 

Megkapjuk a hit ajándékát, ami megadja az elköteleződést az embert 

végtelenül szerető Isten felé. 

Udvardy György püspök 

TARTALOMJEGYZÉK: 

https://sapientia.hu/sites/default/files/kiadvany/2021-

02/SF25%20tartalomjegyzek.pdf 

 

 

 

https://sapientia.hu/sites/default/files/kiadvany/2021-02/SF25%20tartalomjegyzek.pdf
https://sapientia.hu/sites/default/files/kiadvany/2021-02/SF25%20tartalomjegyzek.pdf


 

 

Nők az egyházban * Identitás és kommunikáció.  

Kiadja a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola megbízásából a Vigilia 

Kiadó, Budapest, 2015. 

A márciusi konferenciát az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatta. 

  

Füzetünk a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Női tapasztalat, női 

hang az egyházban és a teológiában (2014. november 15.) és Nyelv, 

kommunikáció, kisebbségek (2015. március 21.) című tudományos 

konferenciáin elhangzott előadások szerkesztett szövegeit tartalmazza. 

Napjainkban az emberi kommunikáció hálózatai és eszközei eddig nem 

látott fejlődést értek el. Érezzük az ezzel a kissé kaotikus tengerárral való 

együttélés, elvegyülés, találkozás, ölelés, kapcsolódás és részesedés 

‘misztikája’ felfedezésének és átadásának a kihívását. Ez az áradat egy 

szolidáris karavánban, egy szent zarándoklatban át tud alakulni a testvériség 

igazi megtapasztalásába. Ezáltal a kommunikáció egyre jobb lehetőségei 

mindenki számára a találkozás és a szolidaritás jobb lehetőségeivé válnak.” 

„Örömmel látom, hogy számos nő osztozik a papokkal a lelkipásztori 

felelősségben, az emberek szolgálatában, családok vagy csoportok 

támogatásában, és új hozzájárulást nyújtanak a teológiai reflexióhoz. De az 

egyházban tovább kell szélesíteni a mozgásteret a határozottabb női jelenlét 

számára. A nők törvényes jogainak érvényesítése – azon szilárd 

meggyőződéstől kezdve, hogy a férfiaknak és nőknek azonos méltóságuk 

van – komoly kérdéseket vet fel az egyházban, de kihívást is jelent, amelyet 

nem lehet felszínesen megkerülni. 

Ferenc pápa: Evangelii gaudium, 87, 103–104. 

TARTALOMJEGYZÉK: 

https://sapientia.hu/sites/default/files/kiadvany/2021-

02/SF27%20tartalomjegyzek.pdf 
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Az Igazság ragyogása a Kinyilatkoztatás szívében. Domonkos 

megközelítések. Konferenciakötet 

Szerkesztette és a szöveget gondozta: Szabó Ráhel OP és Vida Márta. 

Kiadja a L’Harmattan Kiadó és a Sapientia Szerzetesi Hittudományi 

Főiskola, Budapest, 2017. 

  

Füzetünk a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola által 2016. 

november 19-én rendezett tudományos konferencia előadásainak 

szerkesztett szövegeit tartalmazza. 

A domonkos rend 800 éve birtokában van egy olyan teológiai 

hagyománynak, amit az egyház mindig is különösen fontosnak ismert el. 

Az, ami ily hosszú időn át képes volt annyi különböző koron átívelni, 

gazdagodni, finomodni, olykor önmagát kijavítani, nem valami muzeális 

darab, hanem élő, vagyis minden korban aktuális. Ez pedig felbecsülhetetlen 

érték. A bölcsesség olyan, már megkapott öröksége, amely mindenki 

számára lehetővé teszi, hogy eljusson ehhez a bölcsességhez, a közösségek 

pedig a bölcsességben való növekedéshez. Világunknak sokkal inkább 

bölcsességre van szüksége, mintsem pénzre vagy új technikákra, mert aki 

bölcsességet mond, az az igazság ismeretét mondja, márpedig enélkül a 

földön nem lehetséges a boldogság” (B-D. de La Soujeole). A Sapientia 

Füzetek jelen kötete erre a boldogságra vezető igazságra szeretné felhívni az 

olvasó figyelmét. 

TARTALOMJEGYZÉK: 

https://sapientia.hu/sites/default/files/kiadvany/2021-

02/SF29%20tartalomjegyzek.pdf 
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Várnai Jakab OFM (szerk.): Jeruzsálem, a Szent Város. Konferenciakötet 

Kiadja a L’Harmattan Kiadó és a Sapientia Szerzetesi Hittudományi 

Főiskola, Budapest, 2018. 

  

Füzetünk a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola által 2017. 

november 18-én rendezett tudományos konferencián elhangzott előadások 

szerkesztett szövegeit tartalmazza. 

Európa mai identitáskeresésében nagy jelentősége van a szentföldi 

keresztény jelenlét történetében való elmélyülésnek, hiszen Európát, az 

európai kultúrát nem lehet értelmezni annak szentföldi kapcsolatai és 

keresztény gyökerei nélkül. 

E kötet a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola 2017-ben 

megrendezett őszi tanulmányi napjának anyagát adja közre. Ebben az 

esztendőben ünnepeltük, hogy a ferencesek 800 éve megérkeztek a 

Szentföldre, arra a helyre, amelyet a rend elsődleges missziójának tartunk. A 

tanulmányi nap szervezője és a kötet kiadója olyan szerzetesi intézmény, 

amely több közösséghez is kapcsolódik, ahogyan a megszentelt élet 

sokszínű jelenléte és szolgálata miatt a Szentföld ügye is közös szerzetesi 

téma. 

Kívánjuk, hogy a kötet olvasása mindannyiunkban növelje Üdvözítőnk 

földjének szeretetét és a szentföldi keresztény jelenlétért érzett felelősséget. 

TARTALOMJEGYZÉK: 

https://sapientia.hu/sites/default/files/kiadvany/2021-

02/SF32%20tartalomjegyzek.pdf 
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Várnai Jakab OFM (szerk.): Az Eucharisztia. Konferenciakötet 

Kiadja a L’Harmattan Kiadó és a Sapientia Szerzetesi Hittudományi 

Főiskola, Budapest, 2019. 

  

Füzetünk a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola által 2018. március 

17-én rendezett tudományos konferencián elhangzott előadások szerkesztett 

szövegeit tartalmazza. 

2018 márciusában a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola az 

Eucharisztiáról rendezett konferenciát, ennek szerkesztett anyagát tartja 

kezében a kedves Olvasó. A konferencia kettős célt tűzött ki maga elé. 

Egyrészt tanúskodott arról a lüktető áramlásról, amely éltet minket a 

Krisztus által ránk hagyott szentségi jelben (az előadások többféle formában 

is megmutatták ennek meghatározó erejét, a keresztény életet és elmélkedést 

alakító hatását). Másrészt hogy a megértésben másokat is segítsünk, 

hittudományi főiskolánk nyolc tanára másmás szemszögből nyújtott 

teológiai kifejtéseket rövidebb előadások formájában. 

Konferenciakötetünk a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola 

hozzájárulása a 2020-as Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való 

készülethez. Reméljük, hogy e könyv segítségével az Olvasóban megújul a 

krisztusi önátadás szent jelének vonzása, és elmélyül e szent misztérium 

megértésében. 

TARTALOMJEGYZÉK: 

https://sapientia.hu/sites/default/files/kiadvany/2021-

02/SF%2033%20tartalomjegyz%C3%A9k.pdf 
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Bagyinszki Ágoston OFM (szerk.): A „Természet könyve” mint a Szentírás 

könyvének analógiája.  

A „Két könyv”-metafora mai jelentősége a természettudomány és teológia 

párbeszédében. Konferenciakötet.  

Kiadja a L’Harmattan Kiadó és a Sapientia Szerzetesi Hittudományi 

Főiskola, Budapest, 2019.  

A kötet a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával jelent meg.  

  

Füzetünk a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola által 2018. 

november 17-én rendezett tudományos konferencián elhangzott előadások 

szerkesztett szövegeit tartalmazza. 

„Ugyan nem szól-e a legkisebb virágtul kezdve a csillagok dicső seregéig 

minden legvilágosabban hozzánk; nem olvashatjuk-e a természet oly 

könnyen olvasható írásában, hogy okvetlen a legfőbb szellemi értelem, és 

egyedül ez kormányozhat mindent a világi egyetemben; nem szól-e, nem 

mutatja-e ezt világosan azon szózat, azon írás, [mely] bölcsebbé teheti az 

embert, mint hosszú évek négy fal közé szorított iskolái, mint egész 

könyvtároknak véres verítékű szorgalommal kikutatott kincsei, mik 

mindannyi holt betűk?” (Széchenyi István, 1841) 

Miképpen aktualizálható ma a Természet könyvének ősi metaforája, mely 

olyan meghatározó szerepet játszott európai civilizációnk gyökereinél? A 

Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán rendezett konferencia 

előadásainak szerkesztett változata az Olvasó számára több síkon is hasznos 

lesz: felszítja a teremtett világegyetem fölötti gyermeki csodálkozását, és 

ráhangol a természettudomány és keresztény teológia közötti kortárs 

párbeszédre. 

TARTALOMJEGYZÉK: 

https://sapientia.hu/sites/default/files/kiadvany/2020-12/SF_34_tartalom.pdf 
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Nobilis Márió – Vida Márta (szerk.): Környezet, teremtés, 

felelősség. Konferenciakötet.  

L’Harmattan Kiadó - Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, Budapest, 

2020. 

  

Füzetünk a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola által 2019. március 

23-án rendezett tudományos konferencián elhangzott előadások szerkesztett 

szövegeit tartalmazza. 

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola és a Naphimnusz 

Teremtésvédelmi Egyesület közös programja, a Naphimnusz Műhely 

eredetileg olyan „teremtésvédők” igényéből indult ki, akik aktivitásuk 

mellett szeretnék alaposabban megérteni azokat a jelenségeket, amelyekkel 

a környezettudatos cselekvés során szembesülnek. Ennek a műhelynek lett 

gyümölcse az MKPK Felelősségünk a teremtett világért körlevele 

megjelenésének 10. évfordulóján tartott konferencia, melynek anyagát ez a 

kötet tartalmazza. Vezérfonalát a teremtés, környezet és 

felelősségkulcsszavai alkotják, melyek önmagukban is gazdag fogalmak, 

egymásra vonatkoztatásuk pedig lehetővé teszi a világi környezeti 

törekvések, illetve az egyház – a teremtésvédelemben is megjelenő – 

evangelizációs küldetése közti kölcsönösség felismerését. A követet olvasva 

kirajzolódik, hogy a „teremtésvédelem” kifejezés nem elkülönít – a 

keresztényeket a környezetvédelemtől és viszont –, hanem éppen összeköt 

és szinergiába hoz. 

TARTALOMJEGYZÉK: 

https://sapientia.hu/sites/default/files/kiadvany/2020-12/SF_35_tartalom.pdf 
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Baritz Sarolta Laura OP – Vida Márta (szerk.): Keresztény társadalmi elvek 

a gazdaságban. Képzés és misszió az egyház társadalmi tanítása 

alapján. Konferenciakötet 

L’Harmattan Kiadó - Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, Budapest, 

2021. 

  

Füzetünk a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola 2019. november 16-

án rendezett nemzetközi tudományos konferenciáján elhangzott előadások 

szerkesztett szövegeit tartalmazza. 

2019. november 16-án a KETEG – keresztény társadalmi elvek a 

gazdaságban – képzés jelentős állomáshoz érkezett: a Sapientia Szerzetesi 

Hittudományi Főiskola Sapientia-nap rendezvénysorozatának témája lett. 

Ezen a napon azt mutattuk be a közönségnek, hogy ez a képzési modell mint 

alternatív szemlélet a főáramú gazdasági felfogáshoz képest milyen 

eredményt hoz a gazdaság területén. A KETEG képzés nóvuma, hogy a 

konkrét gazdasági területek emberközpontú szemlélettel való tanítása 

mellett teológiai, filozófiai, társadalomtudományi tárgyakat is oktatnak a 

szaktanárok, akik elismert szakemberei szakterületüknek többek között a 

Sapientia Főiskoláról és a Budapesti Corvinus Egyetemről. Közülük 

kerültek ki a Sapientia-nap előadói is; a Sapientia Füzetek 36. kötete az ő 

előadásaikat tartalmazza. 

Szeretettel kínáljuk e kötetet az Olvasónak; nyerjen betekintést, miért is 

olyan jelentős a KETEG mai világunk gazdasági-társadalmi életében. 

TARTALOMJEGYZÉK: 

https://sapientia.hu/sites/default/files/kiadvany/2021-06/SF_36_tartalom.pdf 
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Ullmann Péter Ágoston O.Praem. - Vida Márta (szerk.): Hagyomány és 

korszerűség. Alapításának 900. évfordulóját ünnepli a premontrei rend. 

Konferenciakötet 

L’Harmattan Kiadó - Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, Budapest, 

2021. 

  

Füzetünk a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola és a 2021-ben 

alapításának 900. évfordulóját ünneplő premontrei rend által szervezett 

ünnepi nemzetközi tudományos konferencián elhangzott előadások 

szerkesztett szövegeit tartalmazza. 

A harmadik évezred elején több szerzetesrend is jubileumot ünnepel. 2021-

ben a premontrei rendre köszöntött rá az ünnepi esztendő, a rendalapítás 

900. évfordulója.  

Egy szerzetesrend létrejöttét mindig sok esemény előzi meg: a leendő 

alapító életének megváltozása, átalakulása, egy felismert új életmód 

körvonalainak kialakulása, szimpatizáló társak megjelenése, kemény 

küzdelem és útkeresés, egy új hivatásban való elköteleződés. A premontrei 

rendnél 1121 karácsonyára érett meg az idő, hogy Szent Norbert társaival 

együtt fogadalmat tegyen Prémontré-ben Szent Ágoston regulája szerint.  

Ha hiteles a meghívás, ha állhatatos a belső elköteleződés, ha kitart a 

Krisztus-követés, akkor esély van történelmi távlatokra. A történelmi 

távlatok viszont időt jelentenek. A jubileumi év egyik jelentős ünnepi 

konferenciája nyomán megjelenő kis kötet ebből az Isten által nekünk 

ajándékozott időből kíván néhány tartalmas szeletet bemutatni a premontrei 

rend vonatkozásában. 

TARTALOMJEGYZÉK: 

https://sapientia.hu/sites/default/files/kiadvany/2021-09/SF_37_tartalom.pdf 
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SAPIENTIANA FOLYÓIRAT: 100 Ft/darab 

  



  
 

 



  
 

 



 

 

 



  

 

 



  
 

 

 



  
 

 

 



  
 

 

 



  

 

 

 



 

 


