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Megrendelem!Szerző:
Ár:
Kiadás éve:

Lukács László (szerk.)
3500 Ft

2016

Megrendelem!Ár:
Kiadás éve:

2900 Ft
2015

Megrendelem!Szerző:

Ár:
Kiadás éve:

Teréz Anya

3800 Ft
2015

Keresés
Keresés a webhelyen:  Keresés
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Vigilia könyvek
Kiadás éve: 2016

Innen és túl. Versek az Isten‐kereső emberről | ÚJDONSÁG | KORLÁTOZOTT
SZÁMBAN ÚJRA KAPHATÓ!

ÚJRA KAPHATÓ!

A versolvasó közönség kedvelt és keresett könyve először három évtizeddel ezelőtt
jelent meg, második kiadása is hamar elfogyott. A kötet a 20. század istenkereső
verseiből ad tematikus válogatást: Ady Endrétől és a Nyugat költőitől kezdve
kortársainkig mintegy kétszáz költő vall az élet értelméről, a szenvedésről és az
örömről, a szeretetről és a hitről, a halálról és a feltámadásról.

Sorozatszerkesztő: Lukács László

Kiadás éve: 2005
796 oldal

ISBN 963 02 3063 1
ISSN 0231 3081

Kiadás éve: 2015

A csend történései. Szakralitás, Biblia a mai magyar irodalomban és
művészetben

A Vigilia Kiadó arra kérte kortárs íróinkat, költőinket, mutassák be valamely
művükön keresztül, hogyan, mely művészi (vagy akár személyes) problémák mentén
jutottak el egy‐egy bibliai történethez, szöveghelyhez, s milyen kihívásokat jelentett,
hogy azt a maguk számára sikeresen fel is használhassák a létrehozandó műben.
Kérdésünket kiterjesztve a képző‐, zene‐ és filmművészet, valamint a kortárs építészet
felé, arra is választ kerestünk e területetek jeles képviselőitől, vajon létezik‐e s
miként értelmezhető ma a szakralitás fogalma? Kiadványunk tágas horizontú, és közös
együttgondolkodásra inspiráló szövegkorpuszt kínál, melynek végén egy‐egy áttekintő
tanulmány is helyet kapott az adott szakterület ez irányú törekvéseiről.
 
A kötetben olvasható írások szerzői: Ayhan Gökhan, Babiczky Tibor, Baglyas Erika,
Báthori Csaba, Czigány György, Csendes Toll, Csordás Zoltán, Dér András, Dobai Lili,
Esterházy Péter, Gergely Ágnes, Győrffy Ákos, Halmai Tamás, Hevesi Judit, Iancu Laura,
Kemény István, Kertész Imre, Lackfi János, Láng Eszter, Marno János, Mezey Katalin,
Nagy Dénes, Pályi András, Petrőczi Éva, Rakovszky Zsuzsa, Sándor Iván, Szabó Ferenc,
Szüts Miklós, Takács Zsuzsa, Tamás Zsuzsa, Varga Ferenc, Váli Dezső, Vasadi Péter,
Villányi László, Vörös István, Zalán Tibor, illetve Kovács‐Gombos Gábor és Máthé
Andrea.
 

Szerkesztette: Hafner Zoltán
 
Borítókép Muzsnay Ákos: Rubljov (1998)
 
A könyv megjelenését az NKA támogatta.
 
ISBN 978 963 9920 51

Ahol szeretet van, ott az Isten. Út a szorosabb egységre Istennel és a
nagyobb szeretetre az emberek iránt

Az Ahol szeretet van, ott az Isten bizonyos értelemben a Teréz Anya: Jöjj, légy a  világosságom! című könyv
folytatása. Ez utóbbi Teréz Anya életét Istennel való  kapcsolatában mutatja be, ahogyan elköteleződött a
szegények legszegényebbjei  iránt, akiknek szolgálatára Ő meghívta.  Rejtett  lelki életének megismerése sokaknak
adott bátorítást; ez vezetett arra a gondolatra,  hogy még több meglátását tegyük közkinccsé, mivel sokat
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Megrendelem!Szerző:
Ár:
Kiadás éve:

Notker Wolf OSB prímásapát – Matthias Drobinski
2500 Ft

2015

Megrendelem!Szerző:
Ár:
Kiadás éve:

Walter Kasper bíboros
2300 Ft

2015

Megrendelem!
Szerző: Ár:
Kiadás éve:

Szerkesztette Puskás Attila és Lukács László
3200 Ft

2015

tanulhatunk belőlük saját szenvedéseinkben és küzdelmeinkben.
 
E könyv nem tartalmazza Teréz Anya valamennyi tanítását. Azt igyekszik tömören
bemutatni, hogy mit gondolt és tanított az emberi élet korunkban különösen érvényes
alapvető kérdéseiről,  gondolatainak  gazdagságából közlünk válogatást, remélve, hogy
szeretetének és bölcs  szavainak példája segíteni fog minket, hogy több szeretetet
vigyünk világunkba, és kicsit jobb, élhetőbb hellyé tegyük.
 

Fordította: Lukács József
Szerkesztette és összeállította: Brian Kolodiejchuk, MC
 
A könyv megjelenését az NKA támogatta.
 
ISBN 978 963 9920 45 3
 

Életszabályok. A Tízparancsolat. Kihívás és tájékozódás napjainkban

A Tízparancsolat nemcsak a zsidóság és a kereszténység történetét határozta meg,
hanem erősen hatott a felvilágosodásra és a modern demokráciák alkotmányaira is.
Korunk mintha újra fölfedezné ezt az ősi szabálygyűjteményt.  Már nem életidegen
korlátokat látnak benne, hanem az emberek békés és sikeres együttélésének
vezérfonalát. Könyvünk a mai ember számára mutatja be a Tízparancsolatot: az „örök
tömörségű” törvények modern értelmezésével segíti olvasóját abban, hogy
biztonságosabban eligazodjon a mai élet útvesztőjében.

Notker Wolf OSB a katolikus egyház egyik legrégibb szerzetesrendjének, a bencés
rendnek legfőbb vezetője, prímás apátja 2000 óta. Emellett főleg hazájában, de szerte
a világon rendkívül népszerű egyéniség, számos sikerkönyv szerzője, messze földön
keresett előadó.

Matthias Drobinski újságíró, a német „Süddeutsche Zeitung” egyházi szakértője, több
könyvében foglalkozik a német egyház helyzetével.

Fordította: Lukács József

A könyv megjelenését a NKA támogatta.

ISBN 978 963 9920 50 7

 

Ferenc pápa – a gyengédség és a szeretet forradalma. Teológiai gyökerek és
lelkipásztori távlatok

Megválasztása óta Ferenc pápa a világ érdeklődésének középpontjában áll. Magyar
nyelven is tucatnyi könyv jelent meg már róla, többségük azonban megreked az
életrajzi adatoknál. Walter Kasper könyve azt a teológiai hátteret tárja fel, amely
meghatározza a pápa gondolatvilágát.

Mindkettőjük meghatározó üzenete Isten irgalmasságának teológiája, Szent II. János Pál
nyomdokain járva.

A könyvnek különös aktualitást ad, hogy Ferenc pápa a következő esztendőt az
irgalmasság rendkívüli szentévének nyilvánította, amely 2015 decemberével veszi
kezdetét.

Fordította: Lukács József

A köny megjelenését az NKA támogtta.

ISBN 978 963 9920 47 7

Karácsony titka. A teológia és az irodalom tükrében

 

Karácsonykor Jézus születését ünnepeljük — az emberiség történetének legcsodálatosabb eseményét. Mi is történt
valójában? Hogyan változtatta meg az emberiség történetét, Isten és ember kapcsolatát az, hogy Isten Fia emberré
lett? Az egyház kétezer éve próbálja értelmezni a megtestesülés misztériumát, az évszázadok áhítata pedig a
művészetek eszközeivel színezi ki a Betlehemben történteket. Válogatásunk teológiai megközelítéseket tartalmaz
az egyházatyáktól a középkori misztikusokon át a mai teológusokig, azután versekben és vallomásokban idézi fel az
ünnep hangulatát.

A könyv megjelenését az NKA támogatta.

ISBN 978 963 9920 49 1
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Megrendelem!Szerző:
Ár:
Kiadás éve:

Notker Wolf OSB
2800 Ft

2015

Megrendelem!Szerző:
Ár:
Kiadás éve:

Nóvé Béla
2900 Ft

2015

Megrendelem!Szerző:
Ár:
Kiadás éve:

Kovács Péter
2700 Ft

2015

Ne nyugtalakodjék a szívetek! Hogyan élhetünk teljes életet?

Notker Wolf a bencés rend legfőbb vezetője, prímásapátja igen sokoldalú egyéniség:
gondolkodása, életstílusa mélyen benne gyökerezik a bencés lelkiségben, másfelől
viszont a rend vezetőjeként szinte folyamatosan utazik szerte a világban, hogy
fölkeresse a rendnek a világ szinte minden pontján megtalálható kolostorait. Könyve a
szerzetesélet példájából kiindulva kínál tanácsokat a kiegyensúlyozottabb, boldogabb
élethez, időnk helyes beosztásához, az élettel együtt járó konfliktusok elkerüléséhez
vagy kezeléséhez.

Fordította: Kerényi Dénes

ISBN 978 963 9920 44 6
 

 

 

Örök körök. A keresztény művészet alaptémáiról

E kis könyvbe zárva öt művészeti esszé várja az olvasót a zsidó‐keresztény hitvilág és
kultúrkör évezredes alaptémáinak újrafelfedezésére. Miféle spirituális és evilági
hangsúlyváltásokról tanúskodik a „Jessze fája” motívum kánonja; az „első pár”
alapmintája a Genezis‐ábrázolásokban; a vakok egymásba kapaszkodó, szolidáris
alakzata; a „Utolsó vacsora” jelenetek ülésrendje vagy a körtánc‐ és körlánc‐alakzatok
gazdag jelképvilága a folklórtól a Dante‐illusztrációkig? Mindezen töprengeni korántsem
öncélú passzió, inkább megkerülhetetlen önismereti gyakorlat korunkban, amely egyre
inkább az individualizált tömeglét nyomasztó partikularitásába vész, s a kollektív
tradíciók üzenetét nemhogy továbbadni, lassan elemi fokon megérteni sem képes.

Verbum ‐ Vigilia

Kolozsvár ‐ Budapest

Pilinszky közelében

Kovács Péter művészettörténész második életrajzi kötete tartalmazza a szerző szinte
minden, a családjáról szóló írását.

A Pilinszky közelében a második világháború előtti évektől a rendszerváltásig követi a
szerző személyes életpályáját, beleágyazva az évtizedekig együtt élő nagycsalád
történetébe. A szerény és szűkszavú, szépírói láttató erővel megírt történetek
kirajzolják egy keresztény középosztálybeli család sorsát a változó, majd évtizedekig
változatlan történelmi időben. Háború, fordulat éve, ötvenhat, Kádár‐kor – és már
csupán a szerző generációja számára: rendszerváltás.

Az emlékezés és a tudás átörökítése az „öregek” dolga, de nemcsak ez a természetes
emberi késztetés indította Kovács Pétert a szövegek megírására és kiadására, hanem az
a tény, hogy Pilinszky János is e család tagja volt. „Később aztán az a belátás is
vezetett, hogy Pilinszky körül lehetnek olyan kérdések, amelyekre ma már rajtam kívül
másnak nincs közvetlen rálátása” – írja a kötet bevezetőjében. A Pilinszky közelében
megmutatja tehát azt a hátteret, amely meghatározta a költő életét is.

Felelős kiadó: Lukács László
Felelős szerkesztő: Dávid Anna
ISBN 978 963 9920 43 9

A könyv megjelenését az NKA támogatta.

Elfogyott!
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http://vigilia.hu/konyv/pilinszky-k%C3%B6zel%C3%A9ben
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Megrendelem!
Szerző:
Ár:
Kiadás éve:

Alois testvér

2400 Ft
2015

Taizé ma. Új szolidaritás felé. Beszélgetések Marco Roncallival

Jelen kötet nem történeti munka, még ha számos utalást tartalmaz is néha egészen
régi eseményekre; Taizé történetének pontos es teljes rekonstruálása még elvégzésre
vár. Nem is krónika vagy riport; persze találunk benne információkat, am egy sajátos
aktualitásról van szó, amely kétezer éves gondolatvilághoz kötődik. Ez a könyv inkább
csak az, ami megmaradt egy kis füzetben találkozások, beszélgetések es hallgatások
hangfelvételei, a közös élet felvillanásai után.

Kísérlet elmondani valamit Taizé első es második priorjáról, és főleg kísérlet feltárni
egy tapasztalatnak és jövőbeli fejlődésének az értelmet.

Fordította: Bende József

A könyv megjelenését az NKA támogatta.

ISBN 978 963 9920 48 4

1  2  3  4  5  6  7  8  9  következő ›  utolsó »

kapcsolat | impresszum | belépés

http://vigilia.hu/k%C3%B6nyvek?q=node/43&cim=Taiz%C3%A9%20ma.%20%C3%9Aj%20szolidarit%C3%A1s%20fel%C3%A9.%20Besz%C3%A9lget%C3%A9sek%20Marco%20Roncallival&szerzo=Alois%20testv%C3%A9r
http://vigilia.hu/konyv/taiz%C3%A9-ma-%C3%BAj-szolidarit%C3%A1s-fel%C3%A9-besz%C3%A9lget%C3%A9sek-marco-roncallival
http://vigilia.hu/konyv/taiz%C3%A9-ma-%C3%BAj-szolidarit%C3%A1s-fel%C3%A9-besz%C3%A9lget%C3%A9sek-marco-roncallival
http://vigilia.hu/k%C3%B6nyvek?page=1
http://vigilia.hu/k%C3%B6nyvek?page=2
http://vigilia.hu/k%C3%B6nyvek?page=3
http://vigilia.hu/k%C3%B6nyvek?page=4
http://vigilia.hu/k%C3%B6nyvek?page=5
http://vigilia.hu/k%C3%B6nyvek?page=6
http://vigilia.hu/k%C3%B6nyvek?page=7
http://vigilia.hu/k%C3%B6nyvek?page=8
http://vigilia.hu/k%C3%B6nyvek?page=1
http://vigilia.hu/k%C3%B6nyvek?page=9
http://vigilia.hu/contact
http://vigilia.hu/impresszum
http://vigilia.hu/user
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Megrendelem!Szerző:
Ár:
Kiadás éve:

Válogatta és szerkesztette: Rónay László
2300 Ft

2014

Megrendelem!
Szerző: Ár:
Kiadás éve:

Diósi Dávid
1500 Ft

2014

Keresés
Keresés a webhelyen:  Keresés

Legújabb szám  Korábbi számaink  Archívum 1935‐2010  Vigilia könyvek  Szerkesztőség  A Vigilia története  Vigilia Alapítvány  Pályázat

Vigilia könyvek ‐ Akciós
Kiadás éve: 2014

Az ismeretlen Rónay György | AKCIÓS ÁRA: 1800 FT

Rónay György hatalmas terjedelmű és sokrétű életművének még mindig vannak
feltáratlan részletei. Könyvünkben ezeket próbáltuk az életút időrendjébe állítva
közölni, különös tekintettel azokra az írásaira, amelyek a Demokrata Néppárt lapjában,
a Hazánkban jelentek meg.

A kötet első részében Rónay György pályakezdését követjük nyomon. A gödöllői
premontrei gimnázium diákjaként első verseit a Zászlónk című, fiatal katolikusoknak
szánt lap szerkesztőségébe küldte. A verseket bíráló, azokra szerkesztői üzeneteiben
reflektáló Radványi Kálmán, jeles katolikus lírikus, felismerte a fiú tehetségét, s előbb
újabb versek írására ösztönözte, majd kezdte rendszeresen közölni. A szerkesztői
üzenetek és a költemények láncolatából bomlik ki az író pályakezdése.

A Hazánkban közölt írások egy része Rónay György irodalmi érdeklődésének, ízlésének
és szemléletének kifejezése. Ezekből készült későbbi szintézise, a máig alapvető Petőfi
és Ady között, kritikái pedig a Vigiliában évekig írt „Az olvasó naplója” előzményeinek
tekinthetők.

A kötet másik súlypontja Rónay György és a Franciaországban élő, a magyar irodalom
ottani legfontosabb népszerűsítője, Gara László kapcsolatát tárgyalja. A levelek és az író naplójának megfelelő
részeiből választott gondolatok nemcsak ezt a kapcsolatot tárják föl, hanem a magyar és francia irodalom egymásra
találásának is izgalmas dokumentumai.

Ebben a folyamatban Rónay Györgynek, jóllehet ismételten a hivatalos szervek gátjaiba ütközött, fontos szerepe
volt.

204 oldal

ISBN 978 963 9920 39 2

A könyv megjelenését az NKA támogatta.

 

Egyházam a posztmodernben. A dialógus‐"kényszer" ideje | AKCIÓS ÁRON:
1000 FT

„Diósi Dávid nem holmi elvont elefántcsonttoronyba húzódva műveli a teológiát, hanem
azt a szemléletet képviseli, hogy annak a ma élő emberhez, gondjaihoz és örömeihez
kell hozzászólnia. Merész és kreatív e vállalásában és vállalkozásában. Van mondandója
a posztmodernről, a vallástalan emberről, az ateistáról, a túlsó oldalon állóról: nem
ijed meg és nem is kezdi reflexből püfölni azt hangoztatva, az ellenséges világ már
megint micsoda gonoszságot tervez ellenünk, tiszta, vétlen, a Jó oldalán sorakozó
keresztények/katolikusok ellen.
Diósi dialóguskényszerről beszél, jó tanácsot, forgatókönyvet ad hozzá, és feltérképezi
a szembenálló felet meg a háttérül szolgáló mai világot is. Mindezt a »tudom, kinek
hittem« alapvetően optimista és bizakodó hívő ember magatartásával teszi, azéval, aki
azt is tudja, hitét nem kiváltságul, hanem feladatként kapta, s bárki máshoz hasonlóan
cserépedényben őrzi, feladata mégsem az, hogy a törékeny edényt elzárja, hanem
hogy abból nagyvonalúan és ítélet nélkül osszon.”
 

Bodó Márta
irodalmár, teológus, a Keresztény Szó főszerkesztője

Vigilia könyvek
Újdonság

AKCIÓS KÖNYVEINK!

2004 előtti könyvek

Egyháztörténet

Filozófia

Irodalom

Lelkiség

Pedagógia

Pszichológia

Teológia

http://vigilia.hu/
http://vigilia.hu/konyv/az-ismeretlen-r%C3%B3nay-gy%C3%B6rgy-akci%C3%B3s-%C3%A1ra-1800-ft
http://vigilia.hu/konyvek-kategoriankent/Akci%C3%B3s?q=node/43&cim=Az%20ismeretlen%20R%C3%B3nay%20Gy%C3%B6rgy%20|%20AKCI%C3%93S%20%C3%81RA:%201800%20FT&szerzo=V%C3%A1logatta%20%C3%A9s%20szerkesztette:%20R%C3%B3nay%20L%C3%A1szl%C3%B3
http://vigilia.hu/konyvek-kategoriankent/Akci%C3%B3s?q=node/43&cim=Egyh%C3%A1zam%20a%20posztmodernben.%20A%20dial%C3%B3gus-%22k%C3%A9nyszer%22%20ideje%20|%20AKCI%C3%93S%20%C3%81RON:%201000%20FT&szerzo=Di%C3%B3si%20D%C3%A1vid
http://vigilia.hu/konyv/egyh%C3%A1zam-posztmodernben-dial%C3%B3gus-k%C3%A9nyszer-ideje-akci%C3%B3s-%C3%A1ron-1000-ft
http://vigilia.hu/
http://vigilia.hu/legujabb
http://vigilia.hu/arch%C3%ADvum
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Megrendelem!Szerző:
Ár:
Kiadás éve:

Elizabeth Kübler‐Ross, David Kessler
3200 Ft

2014

Megrendelem!Szerző:
Ár:
Kiadás éve:

Teréz Anya
3800 Ft

2014

Megrendelem!Szerző:
Ár:
Kiadás éve:

Luigi Giussani
2600 Ft

2014

Élet‐leckék ‐ ÚJRA KAPHATÓ! | AKCIÓS ÁRON: 2500 FT

Elisabeth Kübler‐Ross az egész világon ismert a halállal, haldoklással kapcsolatos
kutatásairól. Könyveit a nagyközönség is érdeklődéssel olvassa, hiszen olyan tényekkel
szembesít, amelyekkel előbb‐utóbb mindnyájunknak szembe kell néznünk. Ez a könyve
azonban páratlan újdonság: miután az írónő maga is egy súlyos betegség áldozata lett,
és megbénult, legújabb könyvét az életről írta meg. Fiatal szerzőtársával együtt azokra
a leckékre tanítja meg az olvasót, amelyeket meg kell tanulnia annak, aki szeretne
valóban teljes és boldog életet élni. Megrendítő történetek, életpéldák bontakoznak ki
előttünk írásukból.

238 oldal

ISBN 963‐7964‐64‐9

 

 

 

Jöjj, légy a világosságom! „Kalkutta Szentjének” személyes írásai – ÚJRA
KAPHATÓ! | AKCIÓS ÁRON: 3000 FT

Kalkuttai Teréz Anya az elmúlt századnak egyik legismertebb személyisége volt szerte a
világon. Szentnek tartották még az egyháztól távol állók is, a század egyik
legjelentősebb egyéniségét látták benne a nem hívők is. Ez az alacsony, törékeny
apáca az egész világot bejárta Istennek a szegények, a nyomorultak felé forduló
szeretetével. Nincs ma olyan földrész, amelyen ott ne lennének az általa alapított
szerzet, a Szeretet Misszionáriusai nővérei, hogy munkájukkal tegyenek tanúságot Isten
szeretetéről.

Ezért is keltett világszerte akkora szenzációt ez a könyv, amelyik alig egy éve jelent
meg az Egyesült Államokban. Azokat a bizalmas följegyzéseit, gyóntatóinak, egyházi
elöljáróinak írt leveleit tartalmazza, amelyek boldoggáavatási eljárása során kerültek
elő.

Megrendítő olvasmány ez a dokumentumgyűjtemény: Teréz Anya – a Getszemáni
kertben szenvedő Jézushoz hasonlóan – átélte az Istentől elhagyatottság kínját, mégis,
mindhalálig, Istenbe vetette bizalmát. Nemcsak munkájával, de szenvedésével is
szolidaritást vállalt így a világ összes elhagyatottságával, szenvedésével.

Szerk. és jegyzetekkel ell. Brian Kolodiejchuk

392 oldal

ISBN 963‐9920‐00‐2

 

 

Miért az Egyház? | XX. századi keresztény gondolkodók sorozat, 18. | AKCIÓS
ÁRON: 1000 FT

„A jelen kötettel teljessé válik Luigi Giussani munkásságának központi műve, a
‘PerCorso’ (GondolatMenet) magyar kiadása. Míg a trilógia első kötete, A vallásos érzék
az emberben rejlő vallásos érzéket és a természetfeletti vágyat és nyitottságot
állította középpontba, a második kötet, A kereszténység kihívásának eredete arra
világított rá, hogy a kereszténység nem pusztán az általános emberi vallásos igény
egyik, kulturálisan meghatározott kifejezési formája, hanem történetileg egyedi és
Krisztus személye nélkül megmagyarázhatatlan. A harmadik kötet, amelyet most
ismerhet meg a magyar olvasó, az Egyház titkát mutatja be, a Giussanira jellemző
logikus és személyes előadásmóddal. Kívánom, hogy gondolatmenete a fordítás révén
váljék a magyar hívek javára, nyerjenek belőle minél többen örömmel telt, ésszerű,
erős hitet.”                                                   

Erdő Péter

 

 

XX. századi keresztény gondolkodók sorozat, 18.

http://vigilia.hu/konyv/%C3%A9let-leck%C3%A9k-%C3%BAjra-kaphat%C3%B3-akci%C3%B3s-%C3%A1ron-2500-ft
http://vigilia.hu/konyvek-kategoriankent/Akci%C3%B3s?q=node/43&cim=%C3%89let-leck%C3%A9k%20-%20%C3%9AJRA%20KAPHAT%C3%93!%20|%20AKCI%C3%93S%20%C3%81RON:%202500%20FT&szerzo=Elizabeth%20K%C3%BCbler-Ross,%20David%20Kessler
http://vigilia.hu/konyv/j%C3%B6jj-l%C3%A9gy-vil%C3%A1goss%C3%A1gom-%E2%80%9Ekalkutta-szentj%C3%A9nek%E2%80%9D-szem%C3%A9lyes-%C3%ADr%C3%A1sai-%E2%80%93-%C3%BAjra-kaphat%C3%B3-akci%C3%B3s-%C3%A1ron-3000-
http://vigilia.hu/konyvek-kategoriankent/Akci%C3%B3s?q=node/43&cim=J%C3%B6jj,%20l%C3%A9gy%20a%20vil%C3%A1goss%C3%A1gom!%20%E2%80%9EKalkutta%20Szentj%C3%A9nek%E2%80%9D%20szem%C3%A9lyes%20%C3%ADr%C3%A1sai%20%20%E2%80%93%20%C3%9AJRA%20KAPHAT%C3%93!%20|%20AKCI%C3%93S%20%C3%81RON:%203000%20FT&szerzo=Ter%C3%A9z%20Anya
http://vigilia.hu/konyv/mi%C3%A9rt-az-egyh%C3%A1z-xx-sz%C3%A1zadi-kereszt%C3%A9ny-gondolkod%C3%B3k-sorozat-18-akci%C3%B3s-%C3%A1ron-1000-ft
http://vigilia.hu/konyvek-kategoriankent/Akci%C3%B3s?q=node/43&cim=Mi%C3%A9rt%20az%20Egyh%C3%A1z?%20|%20XX.%20sz%C3%A1zadi%20kereszt%C3%A9ny%20gondolkod%C3%B3k%20sorozat,%2018.%20|%20AKCI%C3%93S%20%C3%81RON:%201000%20FT&szerzo=Luigi%20Giussani
http://vigilia.hu/konyv/%C3%A9let-leck%C3%A9k-%C3%BAjra-kaphat%C3%B3-akci%C3%B3s-%C3%A1ron-2500-ft
http://vigilia.hu/konyv/j%C3%B6jj-l%C3%A9gy-vil%C3%A1goss%C3%A1gom-%E2%80%9Ekalkutta-szentj%C3%A9nek%E2%80%9D-szem%C3%A9lyes-%C3%ADr%C3%A1sai-%E2%80%93-%C3%BAjra-kaphat%C3%B3-akci%C3%B3s-%C3%A1ron-3000-
http://vigilia.hu/konyv/mi%C3%A9rt-az-egyh%C3%A1z-xx-sz%C3%A1zadi-kereszt%C3%A9ny-gondolkod%C3%B3k-sorozat-18-akci%C3%B3s-%C3%A1ron-1000-ft
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Megrendelem!Ár:
Kiadás éve:

1800 Ft
2013

Megrendelem!Szerző:
Ár:
Kiadás éve:

Johannes B. Brantschen
1800 Ft

2013

Megrendelem!Szerző:
Ár:
Kiadás éve:

Timothy Radcliffe
2900 Ft

2013

Sorozatszerkesztő: Lukács László

340 oldal

ISBN 978‐963‐9920‐36‐1

ISSN 1216‐996X

 

Kiadás éve: 2013

Hogyan él a múlt – Szörényi Lászlóval beszélget Hafner Zoltán | AKCIÓS
ÁRON: 1200 FT

Szörényi László a hazai irodalomtörténet‐írás nemzetközileg is elismert tudósa,
népszerű egyetemi oktató, akit legendás műveltsége méltán tett szakmai körökön túl is
ismertté. Mivel kiváló előadói és mesélőképességekkel rendelkezik, kézenfekvő volt,
hogy felkérjük, meséljen nem mindennapi életéről. Szörényi professzor hatalmas
tudományos apparátust mozgat lenyűgöző könnyedséggel, és közérthető, élvezetes
stílusban beszél távoli korokról és a magyar közelmúltról. A könyv egyúttal számvetés
is azokkal a történelmi traumákkal és társadalmi problémákkal, amelyek a diktatúrák
elmúltával is velünk maradtak.

Az interjút Hafner Zoltán irodalomtörténész, Szörényi hajdani tanítványa, jelenleg
intézeti munkatársa készítette; a kötethez Krasznahorkai László írt bevezető kisesszét.

132 oldal

ISBN 963‐9920‐32‐3

 

 

Miért van szenvedés? A nagy kérdés Istenhez | AKCIÓS ÁRON: 800 FT

Miért van ez a sok szenvedés – ha meggyőződésünk szerint Isten hatalmas és jóságos? A
kérdés ősrégi, mégis minden nemzedékben újra felbukkan, és minden hívő embernek
nekiszegeződik. Bár számtalanul sok remek válasz született a múltban és adódik ma is,
egy ponton végül mindegyik adós marad a végső magyarázattal.

Amikor Johannes B. Brantschen beszélni mer a szenvedésről, akkor nem próbálja meg
agyonmagyarázni a szenvedést vagy akár olcsó vigaszt nyújtani a szenvedőknek. Pusztán
arra vállalkozik, hogy velük együtt érezve, de megszólítva az egészségeseket és a
„boldogokat” is, utánagondoljon a szenvedés titkának.

A könyv nyílt és őszinte tájékozódása segíthet eligazodnunk, hogy keresztény hittel
hogyan lehet szembenézni a szenvedés tapasztalatával.

136 oldal

ISBN 9789639920309

 

Vesd bele magad! Élet a keresztség és bérmálás kegyelmében | Mai
keresztény gondolkodók sorozat, 7. | AKCIÓS ÁRON: 1500 FT

A keresztelés legtöbbünk számára inkább egy kedves családi ünnepség hangulatát idézi
fel, középpontjában az újszülött csecsemővel. A neves angol domonkos könyve viszont
feltárja olvasói előtt a keresztségben kibontakozó csodálatos világot, az Isten életében
való részesedés végtelen gazdagságát. Reálisan és kritikusan tekinti át az átlagos
keresztény élet szürkeségét, töredékességét, rámutat viszont arra a lehetőségre, amit
a keresztség és a bérmálás szentsége nyit meg előttünk. Humorával, de mélyen
elgondolkodtató meglátásaival meghívja az olvasót: legyen bátorsága arra, hogy „vesse
bele magát” az igazi keresztény élet kalandjába, ahogyan az első keresztényeket
alámerítették a keresztelő medencében, élje át teljesebben a keresztség és a
bérmálás kegyelmét. A könyv két korábbi, magyarul is megjelent ‐ Miért vagyok
keresztény?, Miért járjunk misére? ‐ könyvének folytatása.

Fordította: Lukács József
 

http://vigilia.hu/konyv/hogyan-%C3%A9l-m%C3%BAlt-%E2%80%93-sz%C3%B6r%C3%A9nyi-l%C3%A1szl%C3%B3val-besz%C3%A9lget-hafner-zolt%C3%A1n-akci%C3%B3s-%C3%A1ron-1200-ft
http://vigilia.hu/konyvek-kategoriankent/Akci%C3%B3s?q=node/43&cim=Hogyan%20%C3%A9l%20a%20m%C3%BAlt%20%E2%80%93%20Sz%C3%B6r%C3%A9nyi%20L%C3%A1szl%C3%B3val%20besz%C3%A9lget%20Hafner%20Zolt%C3%A1n%20|%20AKCI%C3%93S%20%C3%81RON:%201200%20FT&szerzo=
http://vigilia.hu/konyv/mi%C3%A9rt-van-szenved%C3%A9s-nagy-k%C3%A9rd%C3%A9s-istenhez-akci%C3%B3s-%C3%A1ron-800-ft
http://vigilia.hu/konyvek-kategoriankent/Akci%C3%B3s?q=node/43&cim=Mi%C3%A9rt%20van%20szenved%C3%A9s?%20A%20nagy%20k%C3%A9rd%C3%A9s%20Istenhez%20|%20AKCI%C3%93S%20%C3%81RON:%20800%20FT&szerzo=Johannes%20B.%20Brantschen
http://vigilia.hu/konyv/vesd-bele-magad-%C3%A9let-kereszts%C3%A9g-%C3%A9s-b%C3%A9rm%C3%A1l%C3%A1s-kegyelm%C3%A9ben-mai-kereszt%C3%A9ny-gondolkod%C3%B3k-sorozat-7-a
http://vigilia.hu/konyvek-kategoriankent/Akci%C3%B3s?q=node/43&cim=Vesd%20bele%20magad!%20%C3%89let%20a%20kereszts%C3%A9g%20%C3%A9s%20b%C3%A9rm%C3%A1l%C3%A1s%20kegyelm%C3%A9ben%20|%20Mai%20kereszt%C3%A9ny%20gondolkod%C3%B3k%20sorozat,%207.%20|%20AKCI%C3%93S%20%C3%81RON:%201500%20FT&szerzo=Timothy%20Radcliffe
http://vigilia.hu/konyv/hogyan-%C3%A9l-m%C3%BAlt-%E2%80%93-sz%C3%B6r%C3%A9nyi-l%C3%A1szl%C3%B3val-besz%C3%A9lget-hafner-zolt%C3%A1n-akci%C3%B3s-%C3%A1ron-1200-ft
http://vigilia.hu/konyv/mi%C3%A9rt-van-szenved%C3%A9s-nagy-k%C3%A9rd%C3%A9s-istenhez-akci%C3%B3s-%C3%A1ron-800-ft
http://vigilia.hu/konyv/vesd-bele-magad-%C3%A9let-kereszts%C3%A9g-%C3%A9s-b%C3%A9rm%C3%A1l%C3%A1s-kegyelm%C3%A9ben-mai-kereszt%C3%A9ny-gondolkod%C3%B3k-sorozat-7-a
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Megrendelem!Szerző:
Ár:

Kiadás éve:

Bartusz‐Dobosi László ‐ Halmai Tamás ‐ Iancu Laura (szerk.)
1900 Ft

2012

Megrendelem!Szerző:
Ár:
Kiadás éve:

XVI. Benedek
2900 Ft

2012

Megrendelem!Ár:
Kiadás éve:

2900 Ft
2012

 

Mai keresztény gondolkodók sorozat, 7.   

Sorozatszerkesztő: Lukács László     

289 oldal

ISBN 978‐963‐9920‐33‐0

ISSN 2060‐1816

 

Kiadás éve: 2012

A hit nyelvtana. Esszék ég és föld között | AKCIÓS ÁRON: 500 FT

A 2009‐ben megjelent, Rések az időn (Versek ég és föld között) című antológia olyan
verseket gyűjtött egybe, amelyek a hit, a transzcendencia, az istenélmény kérdéseihez
közelítettek – a létköltészet változatos eszközeivel. Most e kiadvány rendhagyó
folytatását tartja kezében az Olvasó. A hit nyelvtana felkérésre született esszéi a
létezés nagyobb távlataiban helyezik el nemcsak szerzőjüket, de az érdeklődő és
fogékony befogadót is. Az írói/alkotói állapot, praxis, gondolkodás lelki‐szellemi
gyökereire, az elhivatottság mélyebb természetére derítenek fényt. Mi mondható el hit
és irodalom, misztikum és esztétikum kapcsolatáról? Hogyan befolyásolja a hit az
alkotást, s közvetíthet‐e (és miképpen) szakrális igazságokat egy irodalmi mű? E
kérdésekre legjobb íróink, költőink próbálnak választ adni. Az összeállításban szereplő,
nemzedéki és világképi értelemben is több irányból érkező alkotók nemcsak kortárs
irodalmunk sokszínűségét tanúsítják, de az antologikus körkép tágas szépségéért is
szavatolnak.

 

 

 

148 oldal

ISBN 978‐963‐9920‐26‐2

 

 

Isten velünk van minden nap. Gondolatok az év minden napjára | AKCIÓS
ÁRON: 2000 FT

A válogatás a pápa megnyilatkozásaiból készült. A naptári esztendő minden napjára
kínál egy‐egy rövid, elgondolkodtató szöveget. Tekintetbe veszi a liturgikus évet, az
egyes ünnepköröket, illetve egyes szentek ünnepeit is. Így szegődik az olvasó
útitársává: naponta találunk egy rövid elmélkedést, aznapra szóló lelki táplálékot.

394 oldal

ISBN 9789639920279

 

 

 

 

Keresztutak a Colosseumban a Szentatyával | AKCIÓS ÁRON: 1000 FT

A Colosseumban, az ókori Róma hatalmas arénájában számtalan keresztényt végeztek ki hitéért: vadállatok
marcangolták szét őket a vérszomjas nézők kegyetlen szórakoztatására. A római hívők nagypénteken itt emlékeznek
Jézus szenvedésére és kereszthalálára: végigjárják a keresztutat a pápával együtt. Az ő kérésére az elmélkedéseket
minden évben más írja az egyes stációkhoz. 1999‐ben a Vigilia már megjelentette az addigi évek római
keresztútjainak szövegét. E nagysikerű kötet folytatásaként most az azóta eltelt évek keresztúti elmélkedéseit
tesszük közzé. A borítón középkori Szentháromság‐szobor: az Atya és a Szentlélek a halott Krisztussal.

http://vigilia.hu/konyv/hit-nyelvtana-essz%C3%A9k-%C3%A9g-%C3%A9s-f%C3%B6ld-k%C3%B6z%C3%B6tt-akci%C3%B3s-%C3%A1ron-500-ft
http://vigilia.hu/konyvek-kategoriankent/Akci%C3%B3s?q=node/43&cim=A%20hit%20nyelvtana.%20Essz%C3%A9k%20%C3%A9g%20%C3%A9s%20f%C3%B6ld%20k%C3%B6z%C3%B6tt%20|%20AKCI%C3%93S%20%C3%81RON:%20500%20FT&szerzo=Bartusz-Dobosi%20L%C3%A1szl%C3%B3%20-%20Halmai%20Tam%C3%A1s%20-%20Iancu%20Laura%20(szerk.)
http://vigilia.hu/konyvek-kategoriankent/Akci%C3%B3s?q=node/43&cim=Isten%20vel%C3%BCnk%20van%20minden%20nap.%20Gondolatok%20az%20%C3%A9v%20minden%20napj%C3%A1ra%20|%20AKCI%C3%93S%20%C3%81RON:%202000%20FT&szerzo=XVI.%20Benedek
http://vigilia.hu/konyv/isten-vel%C3%BCnk-van-minden-nap-gondolatok-az-%C3%A9v-minden-napj%C3%A1ra-akci%C3%B3s-%C3%A1ron-2000-ft
http://vigilia.hu/konyvek-kategoriankent/Akci%C3%B3s?q=node/43&cim=Keresztutak%20a%20Colosseumban%20a%20Szentaty%C3%A1val%20|%20AKCI%C3%93S%20%C3%81RON:%201000%20FT&szerzo=
http://vigilia.hu/konyv/hit-nyelvtana-essz%C3%A9k-%C3%A9g-%C3%A9s-f%C3%B6ld-k%C3%B6z%C3%B6tt-akci%C3%B3s-%C3%A1ron-500-ft
http://vigilia.hu/konyv/isten-vel%C3%BCnk-van-minden-nap-gondolatok-az-%C3%A9v-minden-napj%C3%A1ra-akci%C3%B3s-%C3%A1ron-2000-ft
http://vigilia.hu/konyv/keresztutak-colosseumban-szentaty%C3%A1val-akci%C3%B3s-%C3%A1ron-1000-ft
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Megrendelem!Szerző:
Ár:
Kiadás éve:

Timothy Radcliffe
2700 Ft

2012

Megrendelem!Szerző:
Ár:
Kiadás éve:

Paul M. Zulehner
1900 Ft

2011

„Nagypéntek estéje van. Az egyház immár 2000 éve ezen az estén emlékezetbe idézi és
újra átéli Isten Fia földi élete utolsó óráinak eseményeit. Ma, mint minden évben, a
római egyház a Colosseumban gyűlik össze, hogy kövesse Jézus nyomait, aki »keresztjét
hordozva kiment a Koponyák helyére, amit héberül Golgotának hívtak« (Jn 19,17).
Abban a meggyőződésben gyűltünk össze, hogy Is ten Fiának keresztútja nem pusztán a
vesztőhelyre veze tő egyszerű út volt. Hisszük, hogy az Elítélt minden lépése, minden
mozdulata és szava, de az is, amit e drá ma részesei éreztek és tettek, szüntelenül szól
hozzánk. Krisztus a szenvedésével és a halálával is kinyilatkoztatja nekünk Isten és az
ember igazságát. Könyörögjünk! Urunk, Jézus Krisztus, áraszd el szívünket Szentlelked
fényével, hogy követve Téged utolsó utadon megismerjük megváltásunk árát, és méltók
legyünk arra, hogy részesedjünk szenvedésed, halálod és föltámadásod gyümölcsében”
(II. János Pál pápa).

348 oldal

ISBN 9789639920255

 

 

 

Miért vagyok keresztény? | Mai keresztény gondolkodók sorozat, 6. | AKCIÓS
ÁRON: 1200 FT

A világszerte ismert szerzőt már sokan ismerik a Miért járjunk misére? című könyvéből,
szeretik szellemes, olykor humoros stílusát, szókimondó, közérthető fogalmazásait.
Mostani könyvének már a címe nekünk szegezi hitünk legradikálisabb kérdését. Válasza:
a keresztény életútnak világos célja van: Isten felé tart. Válságoktól sújtott korunkban
ez ad számunkra biztos reményt, szabadságot, életörömet és bátorságot.

Fordította: Lukács József

 

 

 

 

 

Sorozatszerkesztő: Lukács László

Mai keresztény gondolkodók sorozat, 6.  

287 oldal 

ISBN 978‐963‐9920‐28‐6

ISSN 2060‐1816

 

Kiadás éve: 2011

A gyermek a család szíve | AKCIÓS ÁRON: 200 FT

A család feladata, hogy biztonságot és szeretetet adjon a házastársaknak, elsősorban a
családban felnövő gyermekeknek. Napjaink forgatagában ez egyre nehezebben valósul
meg. Főleg a gyermekek válnak így lelkileg „hajléktalanná”. A híres pasztorálteológus,
Paul M. Zulehner azért száll síkra, hogy a társadalom és a közvélemény értékelje
jobban a családot, azt a biztonságos és szeretettel teli otthont, amelyben az édesapák,
édesanyák és a gyermekek közösen élhetnek. Olyan világot sürget, amelyben a gyermek
áll a középpontban.

136 oldal

ISBN 978 963 9920 194

 A könyv megjelenését az NKA támogatta.

 

 

 

http://vigilia.hu/konyv/keresztutak-colosseumban-szentaty%C3%A1val-akci%C3%B3s-%C3%A1ron-1000-ft
http://vigilia.hu/konyv/mi%C3%A9rt-vagyok-kereszt%C3%A9ny-mai-kereszt%C3%A9ny-gondolkod%C3%B3k-sorozat-6-akci%C3%B3s-%C3%A1ron-1200-ft
http://vigilia.hu/konyvek-kategoriankent/Akci%C3%B3s?q=node/43&cim=Mi%C3%A9rt%20vagyok%20kereszt%C3%A9ny?%20|%20Mai%20kereszt%C3%A9ny%20gondolkod%C3%B3k%20sorozat,%206.%20|%20AKCI%C3%93S%20%C3%81RON:%201200%20FT&szerzo=Timothy%20Radcliffe
http://vigilia.hu/konyv/gyermek-csal%C3%A1d-sz%C3%ADve-akci%C3%B3s-%C3%A1ron-200-ft
http://vigilia.hu/konyvek-kategoriankent/Akci%C3%B3s?q=node/43&cim=A%20gyermek%20a%20csal%C3%A1d%20sz%C3%ADve%20|%20AKCI%C3%93S%20%C3%81RON:%20200%20FT&szerzo=Paul%20M.%20Zulehner
http://vigilia.hu/konyv/mi%C3%A9rt-vagyok-kereszt%C3%A9ny-mai-kereszt%C3%A9ny-gondolkod%C3%B3k-sorozat-6-akci%C3%B3s-%C3%A1ron-1200-ft
http://vigilia.hu/konyv/gyermek-csal%C3%A1d-sz%C3%ADve-akci%C3%B3s-%C3%A1ron-200-ft
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Megrendelem!Szerző:
Ár:
Kiadás éve:

Alois M. Haas
3500 Ft

2011

Megrendelem!Ár:
Kiadás éve:

2900 Ft
2011

Megrendelem!Szerző:
Ár:

Kiadás éve:

Pilinszky János
2500 Ft

2011

Felemelkedés, alászállás, áttörés. A misztikus tapasztalat és a misztika
nyelve | Mai keresztény gondolkodók sorozat, 4. | AKCIÓS ÁRON: 1000 FT

Alois M. Haas (1934) 1974 és 1999 között a korai német irodalom professzora volt a
zürichi egyetemen. Közel harminc megjelent könyvében elsősorban a középkori
keresztény misztika, az újkori spirituális tendenciák és a posztmodern szellemiség
megvilágítására tesz erőfeszítést. Több mint tíz éven át a svájci Paracelsus Társaság
elnöke volt, jelenleg a Hans Urs von Balthasar Alapítvány elnöke.

A kötetben szereplő tanulmányok közös kiindulási pontja, hogy a misztikus
hagyományok kizárólag koruk társadalom‐, kultúr‐, teológia‐ és mentalitástörténeti
összefüggéseinek ismeretében közelíthetők meg helyesen. A misztikakutatás e
kontextuális irányzatának egyik legtekintélyesebb európai képviselőjeként számon
tartott Alois M. Haas elméleti írásai a keresztény misztika  világból kitörni
próbáló  törekvéseit (felemelkedés), az emberi élet valóságába radikálisan
belebocsátkozó tendenciáit (alászállás) és az állandó isteni jelenléthez megérkező
tudati tapasztalatait (áttörés) mutatják be. Esettanulmányai a középkori német
domonkos és a kora újkori spanyol kármelita misztika világát tekintik át. A modernitás
és a posztmodern kérdéseit folyamatosan szem előtt tartó elemzései a keleti vallások
és a keresztény misztika lehetséges kapcsolódási pontjaira is kitérnek.

Fordította: Görföl Tibor

Sorozatszerkesztő: Lukács László

Mai keresztény gondolkodók sorozat, 4.  

317 oldal        

ISBN 978‐963‐9920‐17‐0
ISSN 2060‐1816

A könyv megjelenését az NKA támogatta.

Karácsony fényei. Vallomások, elbeszélések, versek | AKCIÓS ÁRON: 1800 FT

Ez a karácsonyi antológia különböző műfajú, hosszabb és rövidebb írásokat tartalmaz:
olvasnivalót kínál az ünnepi napokra, de talán azokon túl is, egy‐egy hétköznapi
csöndes estére. Az ünnepre készült kötet értékes ajándék lehet másoknak, vagy szívet
melengető olvasmány önmagunknak. Aki kézbe veszi, talál benne verset és elbeszélést,
személyes vallomást és teológiai elmélkedést, de különböző korokból és stílusokból
választott képeket is.

228 oldal

ISBN 9789369920217

 

 

 

 

Keresztről keresztre | AKCIÓS ÁRON: 1000 FT

Pilinszky János összegyűjtött cikkei, esszéi csak halála után jelenhettek meg kötetbe
gyűjtve, ám több mint tíz éve (legutóbbi kiadásuk óta) ezek az írások is már
hozzáférhetetlenek a nagyközönség előtt. Életében egyáltalán nem nyílt lehetősége a
költőnek ezen írások kötetbeli publikálására, pedig tervezett belőlük egy naplójellegű
válogatást, amelynek legfeljebb már csak képzeletbeli rekonstruálására tehet
kísérletet e gyűjtemény.

A szakirodalomban mára elfogadott vélekedés, hogy a költő versei és publicisztikai
írásai szorosan összetartoznak, gyakran egymást értelmezik, s a versek olykor épp a
cikkekben nyerik el első megfogalmazásukat. A válogatás annak a költői figyelemnek a
belső alakulását és természetét követi nyomon, amelynek megértése nélkül az életmű
egésze sem értelmezhető hitelesen, illetve egy idő után bizonyos művek interpretációs
problémái sem pontosíthatóak meggyőzően.
 

Pilinszky a magyar irodalmi hagyomány egyik hiányosságaként emlegette, hogy az „a

http://vigilia.hu/konyv/felemelked%C3%A9s-al%C3%A1sz%C3%A1ll%C3%A1s-%C3%A1tt%C3%B6r%C3%A9s-misztikus-tapasztalat-%C3%A9s-misztika-nyelve-mai-kereszt%C3%A9ny-gondol
http://vigilia.hu/konyvek-kategoriankent/Akci%C3%B3s?q=node/43&cim=Felemelked%C3%A9s,%20al%C3%A1sz%C3%A1ll%C3%A1s,%20%C3%A1tt%C3%B6r%C3%A9s.%20A%20misztikus%20tapasztalat%20%C3%A9s%20a%20misztika%20nyelve%20%20|%20%20Mai%20kereszt%C3%A9ny%20gondolkod%C3%B3k%20sorozat,%204.%20|%20AKCI%C3%93S%20%C3%81RON:%201000%20FT&szerzo=Alois%20M.%20Haas
http://vigilia.hu/konyv/kar%C3%A1csony-f%C3%A9nyei-vallom%C3%A1sok-elbesz%C3%A9l%C3%A9sek-versek-akci%C3%B3s-%C3%A1ron-1800-ft
http://vigilia.hu/konyvek-kategoriankent/Akci%C3%B3s?q=node/43&cim=Kar%C3%A1csony%20f%C3%A9nyei.%20Vallom%C3%A1sok,%20elbesz%C3%A9l%C3%A9sek,%20versek%20|%20AKCI%C3%93S%20%C3%81RON:%201800%20FT&szerzo=
http://vigilia.hu/konyv/keresztr%C5%91l-keresztre-0
http://vigilia.hu/konyvek-kategoriankent/Akci%C3%B3s?q=node/43&cim=Keresztr%C5%91l%20keresztre%20|%20AKCI%C3%93S%20%C3%81RON:%201000%20FT&szerzo=Pilinszky%20J%C3%A1nos
http://vigilia.hu/konyv/felemelked%C3%A9s-al%C3%A1sz%C3%A1ll%C3%A1s-%C3%A1tt%C3%B6r%C3%A9s-misztikus-tapasztalat-%C3%A9s-misztika-nyelve-mai-kereszt%C3%A9ny-gondol
http://vigilia.hu/konyv/kar%C3%A1csony-f%C3%A9nyei-vallom%C3%A1sok-elbesz%C3%A9l%C3%A9sek-versek-akci%C3%B3s-%C3%A1ron-1800-ft
http://vigilia.hu/konyv/keresztr%C5%91l-keresztre-0
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Megrendelem!Szerző:
Ár:
Kiadás éve:

Timothy Radcliffe
2700 Ft

2011

Megrendelem!Szerző:
Ár:
Kiadás éve:

Terri Apter
2800 Ft

2011

magjában, a tengelyében nem vallomásirodalom”, s itt olyan szerzőkre gondolt, mint
például Szent Ágoston, Kierkegaard vagy Dosztojevszkij. „Nincsenek nagy gyónóink, se önmaguk ellen forduló
realistáink, akik vallomásaikkal próbáltak volna segíteni és irgalmazni maguknak és másoknak” – írja, majd másutt így
folytatja: „A vallomásban: magam vagyok a bíró és a vádlott, az, aki vall, és akiről vallomást teszek. Vagyis: a
vallomás mindenkor súlyos erkölcsi küzdelem gyümölcse.”

A kötet Pilinszkynek azokat az írásait rendezi három tematikus ciklusba, amelyek ennek a küzdelemnek talán
legfontosabb dokumentumai, s a maguk összességében naplóként, ha tetszik egyetlen folyamatos gyónásként is
olvashatóak – ebből a szempontból tehát nem csak a költő kevésbé ismert arcát ismerhetjük meg, de reményeink
szerint életművének rejtett, s a költészetével egyenrangú értékekkel bíró területére is ráirányíthatja a figyelmet.

Kiadványunk a költő születésének 90. és halálának 30. évfordulója alkalmából jelenik meg, szövegközlése a
Publicisztikai írások (Osiris, Bp. 1999) anyagán alapul, jegyzetapparátusa pedig felhasználja és kiegészíti az azóta
eltelt időszak filológiai kutatásainak eredményeit.

186 oldal

ISBN 7989369920224

 

Miért járjunk misére? Az Eucharisztia drámája | Mai keresztény gondolkodók
sorozat, 5. | AKCIÓS ÁRON: 1200 FT

A neves domonkos teológus a szentmisét közelebb hozza azokhoz, akik rendszeresen
járnak templomba, de azokhoz is, akik inkább távol maradnak tőle, mert unalmasnak és
értelmetlennek tartják. Radcliffe a szentmisét hatalmas drámaként mutatja be, amely
átalakítja emberségünket, és bevon bennünket Isten végtelen életébe és szeretetébe.
Fesztelen, könnyed, „hétköznapi” stílusa segít abban, hogy otthonosabban érezzük
magunkat a szentmisén.

Fordította: Lukács József

 

 

 

 

Sorozatszerkesztő: Lukács László

Mai keresztény gondolkodók sorozat, 5.          

265 oldal

ISBN 978‐963‐9920‐23‐1

ISSN 2060‐1816

 

 

 

Testvérkötelék | AKCIÓS ÁRON: 1500 FT

Dr. Terri Apter társadalomlélektant oktat Cambridge‐ben. Számos sikeres és méltán
népszerűvé vált könyv szerzője, keresett pszichológiai tanácsadó. Műveiben elsősorban
a családi kapcsolatokat kutatja: szülők és gyermekek, kamaszok és szülők viszonya, az
anyós helyzete a családban. Elsősorban a leányok és a nők lélektanát vizsgálja a
gyermekkortól a felnőtt koron át az idős korig. Ebben a tanulmányában számos felnőtt
vallomásán keresztül elemzi szeretetünk sajátos kettősségeit: a versengés és
együttműködés, a szeretet és gyűlölet együttes felbukkanását még a felnőtt testvérek
között is.

A lánytestvérek, főleg az ikrek kapcsolatának vizsgálata mindnyájunkat hozzásegíthet
ahhoz, hogy mélyebben és őszintébben tárjuk fel legbensőbb érzelmeinket éppen a
hozzánk legközelebb álló emberekkel kapcsolatban.

347 oldal

ISBN 978 963 9920 187

 

http://vigilia.hu/konyv/mi%C3%A9rt-j%C3%A1rjunk-mis%C3%A9re-az-eucharisztia-dr%C3%A1m%C3%A1ja-mai-kereszt%C3%A9ny-gondolkod%C3%B3k-sorozat-5-akci%C3%B3s-%C3%A1ron-
http://vigilia.hu/konyvek-kategoriankent/Akci%C3%B3s?q=node/43&cim=Mi%C3%A9rt%20j%C3%A1rjunk%20mis%C3%A9re?%20Az%20Eucharisztia%20dr%C3%A1m%C3%A1ja%20%20|%20%20Mai%20kereszt%C3%A9ny%20gondolkod%C3%B3k%20sorozat,%205.%20|%20AKCI%C3%93S%20%C3%81RON:%201200%20FT&szerzo=Timothy%20Radcliffe
http://vigilia.hu/konyv/testv%C3%A9rk%C3%B6tel%C3%A9k-akci%C3%B3s-%C3%A1ron-1500-ft
http://vigilia.hu/konyvek-kategoriankent/Akci%C3%B3s?q=node/43&cim=Testv%C3%A9rk%C3%B6tel%C3%A9k%20|%20AKCI%C3%93S%20%C3%81RON:%201500%20FT&szerzo=Terri%20Apter
http://vigilia.hu/konyv/mi%C3%A9rt-j%C3%A1rjunk-mis%C3%A9re-az-eucharisztia-dr%C3%A1m%C3%A1ja-mai-kereszt%C3%A9ny-gondolkod%C3%B3k-sorozat-5-akci%C3%B3s-%C3%A1ron-
http://vigilia.hu/konyv/testv%C3%A9rk%C3%B6tel%C3%A9k-akci%C3%B3s-%C3%A1ron-1500-ft
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Megrendelem!Szerző:
Ár:
Kiadás éve:

Jean‐Louis Chrétien
2500 Ft

2010

Megrendelem!Ár:
Kiadás éve:

1200 Ft
2010

Megrendelem!Szerző:

Ár:
Kiadás éve:

Dobai Lili

1100 Ft
2010

Kiadás éve: 2010

A felejthetetlen és a nem remélt | Mai keresztény gondolkodók sorozat, 3. |
AKCIÓS ÁRON: 800 FT

Jean‐Louis Chrétien költő, eszmetörténész és filozófus 1952‐ben született Párizsban,
jelenleg a Sorbonne filozófia tanszékének professzora. A Dominique Janicaud által
bevezetett terminológiával élve – Jean‐Luc Marion és Michel Henry mellett – Chrétient
is a „francia fenomenológia teológiai fordulatának” meghatározó képviselői közé
sorolhatjuk. A filozófus 1980‐ban publikálta első könyvét, azóta mintegy huszonnégy
könyve jelent meg, melyek a metafizikai‐teológiai hagyomány alapvető fogalmait és a
bennük levő még feltáratlan lehetőségeket, összefüggéseket vizsgálják. Jelen
könyvében a felejtés és az emlékezés, illetve a remény kérdését elemzi filozófia‐ és
teológiatörténeti összefüggésekbe ágyazva.

Fordította: Cseke Ákos

 

 

 

Sorozatszerkesztő: Lukács László

Mai keresztény gondolkodók sorozat, 3.      

171 oldal

ISBN 978‐963‐9920‐09‐5

ISSN 2060‐1816

 

A költészet jelenléte. In memoriam Czjzek Éva | AKCIÓS ÁRON: 300 FT

Czjzek Éva (1923–2003) a magyar emigráció egyik legszerényebb és legáldozatkészebb
személyisége volt, aki férjével együtt évtizedeken keresztül szolgálta a kortárs magyar
irodalom ügyét Ausztriában. Olyan jeles arisztokrata családból származik, amely Erdély
politika‐, művelődés‐ és kultúrtörténetének meghatározó személyiségeivel
büszkélkedhet. A mindig önzetlen segítőkészség a családi tradíció fontos eleme volt;
otthonuk ezért is lehetett nehéz időkben a nyugati magyar emigráció egyik szellemi
műhelye. Barátaik közé tartozott mások mellett Pilinszky János, Toldalagi Pál és
Szilágyi Domokos – a kis kötet róluk is megemlékezik.

75 oldal

ISBN 9789639920149

 

Formula pietatis | AKCIÓS ÁRON: 200 FT

Dobai Lili új verseskötete egészen kivételesnek tűnik a mai magyar költészetben: a zsoltárok és a középkori
himnuszok hagyományát folytatja, a misztikus szerzők hangján szólal meg modern költői eszközökkel, kéréseket,
imádásokat, könyörgéseket és hálaadásokat ír – a 21. század elején, de profundis.

88 oldal

ISBN 9789639920156

 

 

 

 

http://vigilia.hu/konyv/felejthetetlen-%C3%A9s-nem-rem%C3%A9lt-mai-kereszt%C3%A9ny-gondolkod%C3%B3k-sorozat-3-akci%C3%B3s-%C3%A1ron-800-ft
http://vigilia.hu/konyvek-kategoriankent/Akci%C3%B3s?q=node/43&cim=A%20felejthetetlen%20%C3%A9s%20a%20nem%20rem%C3%A9lt%20%20|%20%20Mai%20kereszt%C3%A9ny%20gondolkod%C3%B3k%20sorozat,%203.%20|%20AKCI%C3%93S%20%C3%81RON:%20800%20FT&szerzo=Jean-Louis%20Chr%C3%A9tien
http://vigilia.hu/konyvek-kategoriankent/Akci%C3%B3s?q=node/43&cim=A%20k%C3%B6lt%C3%A9szet%20jelenl%C3%A9te.%20In%20memoriam%20Czjzek%20%C3%89va%20|%20AKCI%C3%93S%20%C3%81RON:%20300%20FT&szerzo=
http://vigilia.hu/konyv/k%C3%B6lt%C3%A9szet-jelenl%C3%A9te-memoriam-czjzek-%C3%A9va-akci%C3%B3s-%C3%A1ron-300-ft
http://vigilia.hu/konyvek-kategoriankent/Akci%C3%B3s?q=node/43&cim=Formula%20pietatis%20|%20AKCI%C3%93S%20%C3%81RON:%20200%20FT&szerzo=Dobai%20Lili
http://vigilia.hu/konyv/felejthetetlen-%C3%A9s-nem-rem%C3%A9lt-mai-kereszt%C3%A9ny-gondolkod%C3%B3k-sorozat-3-akci%C3%B3s-%C3%A1ron-800-ft
http://vigilia.hu/konyv/k%C3%B6lt%C3%A9szet-jelenl%C3%A9te-memoriam-czjzek-%C3%A9va-akci%C3%B3s-%C3%A1ron-300-ft
http://vigilia.hu/konyv/formula-pietatis-akci%C3%B3s-%C3%A1ron-200-ft


2016. 04. 27. Vigilia könyvek  Akciós | Vigilia kiadó

http://vigilia.hu/konyvekkategoriankent/Akci%C3%B3s 9/24

Megrendelem!Szerző:

Ár:
Kiadás éve:

Leo Maasburg

3200 Ft
2010

Megrendelem!Szerző:
Ár:
Kiadás éve:

Walter Kasper – Daniel Deckers
3200 Ft

2009

Megrendelem!Szerző:
Ár:

Lukács László
2900 Ft

 

 

Teréz Anya – Csodálatos történetek | ELFOGYOTT!

Egy kortárs tanúvallomása e könyv: Leo Maasburg az egyetlen német anyanyelvű pap,
aki papként és útitársként sok éven át kísérte Teréz Anyát. Varázslatos történeteket
mond el, amelyeket kora egyik legnagyobb egyéniségének oldalán élt át: kisebb és
nagyobb csodák sorozatával. Az Isten szeretetébe vetett határtalan bizalom, a hit
hegyeket megmozgató ereje és a meg nem haló remény sugárzik belőlük.

212 oldal + színes képmelléklet

ISBN 978 963 9920 163

AKCIÓS ÁRON: 2500 FT

 

 

Kiadás éve: 2009

A hit szívverése. Egy életút tapasztalatai | Mai keresztény gondolkodók
sorozat, 2. | AKCIÓS ÁRON: 300 FT

Walter Kasper napjainkban a katolikus egyház egyik legismertebb személyisége.
Nemcsak személyes életútjáról számol be ebben a páratlanul érdekes interjúkötetben,
hanem áttekinti a világegyház helyzetét is. Könyvei és tanulmányai régóta ismertek és
közkedveltek, most azonban először szólal meg a beszélgetés közvetlenségével, „egy
élet tapasztalatait” összegezve. Pályája sok tekintetben párhuzamos XVI. Benedek
pápáéval: a dogmatika professzora Tübingenben, 1989–1999 között Rottenburg‐Stuttgart
püspöke, majd a Keresztény Egységtörekvés Pápai Tanácsa vezetője. A tudós teológus
és a gyakorlati lelkipásztor szintézist alkot gondolkodásában. Az ökumenikus mozgalom
elkötelezett híveként is reális és elgondolkodtató képet rajzol a keresztény egység
útján elért eredményekről, az előttünk álló feladatokról és nehézségekről.

Fordította: Görföl Tibor

 

Mai keresztény gondolkodók sorozat, 2.            

Sorozatszerkesztő: Lukács László

315 oldal

ISBN 978‐963‐9920‐07‐1

ISSN 2060‐1816

 

Az Ige asztalánál. Szentírási elmélkedések a vasárnapi mise‐olvasmányokról |
AKCIÓS ÁRON: 1000 FT

http://vigilia.hu/konyv/formula-pietatis-akci%C3%B3s-%C3%A1ron-200-ft
http://vigilia.hu/konyvek-kategoriankent/Akci%C3%B3s?q=node/43&cim=Ter%C3%A9z%20Anya%20%E2%80%93%20Csod%C3%A1latos%20t%C3%B6rt%C3%A9netek%20%20|%20ELFOGYOTT!&szerzo=Leo%20Maasburg
http://vigilia.hu/konyv/ter%C3%A9z-anya-%E2%80%93-csod%C3%A1latos-t%C3%B6rt%C3%A9netek-elfogyott
http://vigilia.hu/konyv/hit-sz%C3%ADvver%C3%A9se-egy-%C3%A9let%C3%BAt-tapasztalatai-mai-kereszt%C3%A9ny-gondolkod%C3%B3k-sorozat-2-akci%C3%B3s-%C3%A1ron-300-f
http://vigilia.hu/konyvek-kategoriankent/Akci%C3%B3s?q=node/43&cim=A%20hit%20sz%C3%ADvver%C3%A9se.%20Egy%20%C3%A9let%C3%BAt%20tapasztalatai%20%20|%20%20Mai%20kereszt%C3%A9ny%20gondolkod%C3%B3k%20sorozat,%202.%20|%20AKCI%C3%93S%20%C3%81RON:%20300%20FT&szerzo=Walter%20Kasper%20%E2%80%93%20Daniel%20Deckers
http://vigilia.hu/konyvek-kategoriankent/Akci%C3%B3s?q=node/43&cim=Az%20Ige%20asztal%C3%A1n%C3%A1l.%20Szent%C3%ADr%C3%A1si%20elm%C3%A9lked%C3%A9sek%20a%20vas%C3%A1rnapi%20mise-olvasm%C3%A1nyokr%C3%B3l%20|%20AKCI%C3%93S%20%C3%81RON:%201000%20FT&szerzo=Luk%C3%A1cs%20L%C3%A1szl%C3%B3
http://vigilia.hu/konyv/ter%C3%A9z-anya-%E2%80%93-csod%C3%A1latos-t%C3%B6rt%C3%A9netek-elfogyott
http://vigilia.hu/konyv/hit-sz%C3%ADvver%C3%A9se-egy-%C3%A9let%C3%BAt-tapasztalatai-mai-kereszt%C3%A9ny-gondolkod%C3%B3k-sorozat-2-akci%C3%B3s-%C3%A1ron-300-f
http://vigilia.hu/konyv/az-ige-asztal%C3%A1n%C3%A1l-szent%C3%ADr%C3%A1si-elm%C3%A9lked%C3%A9sek-vas%C3%A1rnapi-mise-olvasm%C3%A1nyokr%C3%B3l-akci%C3%B3s-%C3%A1ron-1000-ft
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Kiadás éve: 2009

Megrendelem!Szerző:
Ár:
Kiadás éve:

Borbély Szilárd
1700 Ft

2008

Megrendelem!Szerző:
Ár:
Kiadás éve:

Rónay Tamás
2700 Ft

2008

A II. Vatikáni zsinat után megújított liturgiában a vasárnapi miséken három olvasmányt
hallgatunk meg: az evangéliumot egy ószövetségi olvasmány és egy újszövetségi
levélrészlet világítja meg. A zsinat után elkészített új olvasmányos rend szerint három
éves ciklusban („A”, „B” és „C” év) kerülnek sorra szentírási részletek a három
szinoptikus evangéliumból: az „A” évben Máté, a „B” évben Márk, a „C” évben Lukács
evangéliumát olvassuk. Az ószövetségi olvasmányokat az evangéliumok témájához
illeszkedve válogatták össze, ehhez igazodik a szentlecke is, többnyire az újszövetségi
levelekből.

A három olvasmány egységes mondanivalójáról szólnak a könyv elmélkedései. A szerző
évek óta jelen van a magyar egyház életében, sokan ismerik lelkigyakorlataiból,
előadásaiból, a Vigilia főszerkesztőjeként vagy a Sapientia Szerzetesi Hittudományi
Főiskola alapító rektoraként.

Könyve a három éves ciklus mindegyik vasárnapjának olvasmányairól közöl elmélkedést,
hasznos kísérője lehet vasárnapi szentmiséinknek, de segíthet a Szentírás egyéni
olvasásában is.

456 oldal

ISBN 9789639920088

 

Kiadás éve: 2008

Egy gyilkosság mellékszálai | Vigilia/Esszék sorozat, 7. | AKCIÓS ÁRON: 1000
FT

Borbély Szilárd költő és irodalomtörténész esszékötetében a zsidó‐keresztény
hagyomány mai értelmezésének központi, mindannyiunk által végiggondolandó
kérdéseit tárgyaló írásokat olvashatunk. Az eszme‐ és kultúrtörténeti fejtegetésekben
Jézus szenvedéstörténete mellett hangsúlyos helyet kap a Holocaust és a magyar
emlékezetkultúra néhány további problematikus pontja is. A könyvet beszélgetések
egészítik ki, amelyek tovább árnyalják a szerző esszéinek és költészetének gondolati
hátterét.

Vigilia/Esszék sorozat, 7.

212 oldal

 

Forgószél a Vatikánban. XXIII. János életútja (Szent XXIII. János pápa) |
AKCIÓS ÁRON: 1000 FT

A 2014. ÁPRILIS 27‐ÉN SZENTTÉ AVATOTT XXIII. JÁNOS PÁPÁRÓL SZÓLÓ KÖNYV
KORLÁTOZOTT SZÁMBAN MÉG KAPHATÓ!

„A szakirodalomnak közhelye, hogy az átmenetinek szánt pápa a katolikus egyház
sorsfordító személyisége lett. Meggyőződése volt, hogy az egyház lelkiségének meg
kell újulnia, a katolicizmusnak mint egyetemes világnézetnek válaszolnia kell kora
nyitott kérdéseire. A pápai trónra lépve azonnal jelét adta újító szándékainak.
Jelszava, az »aggiornamento«, azaz a korhoz való igazodás eszménye is e törekvését
jelezte, de még inkább ennek volt bizonyítéka a római egyházmegyei zsinat, majd a II.
Vatikáni zsinat összehívása, melynek első ülésszakát még maga vezette. A zsinat
meghirdetésével az egyházon belül is ellentéteket okozott, de mára bebizonyosodott,
hogy a többi mellett e lépését is a Lélek vezérelte, s bár a zsinat utáni egyház
megújulása talán lassúbb, mint ő remélte volna, így is Szent Péter egyik legméltóbb és
legnagyobb utóda volt, méltán került 2000‐ben a boldogokként tiszteltek sorába.”
(Rónay Tamás)

276 oldal

ISBN 978 936 7964 95 4

 

 

http://vigilia.hu/konyv/az-ige-asztal%C3%A1n%C3%A1l-szent%C3%ADr%C3%A1si-elm%C3%A9lked%C3%A9sek-vas%C3%A1rnapi-mise-olvasm%C3%A1nyokr%C3%B3l-akci%C3%B3s-%C3%A1ron-1000-ft
http://vigilia.hu/konyvek-kategoriankent/Akci%C3%B3s?q=node/43&cim=Egy%20gyilkoss%C3%A1g%20mell%C3%A9ksz%C3%A1lai%20%20|%20Vigilia/Essz%C3%A9k%20sorozat,%207.%20|%20AKCI%C3%93S%20%C3%81RON:%201000%20FT&szerzo=Borb%C3%A9ly%20Szil%C3%A1rd
http://vigilia.hu/konyv/egy-gyilkoss%C3%A1g-mell%C3%A9ksz%C3%A1lai-vigiliaessz%C3%A9k-sorozat-7-akci%C3%B3s-%C3%A1ron-1000-ft
http://vigilia.hu/konyv/forg%C3%B3sz%C3%A9l-vatik%C3%A1nban-xxiii-j%C3%A1nos-%C3%A9let%C3%BAtja-szent-xxiii-j%C3%A1nos-p%C3%A1pa-akci%C3%B3s-%C3%A1ron-1000-ft
http://vigilia.hu/konyvek-kategoriankent/Akci%C3%B3s?q=node/43&cim=Forg%C3%B3sz%C3%A9l%20a%20Vatik%C3%A1nban.%20XXIII.%20J%C3%A1nos%20%C3%A9let%C3%BAtja%20(Szent%20XXIII.%20J%C3%A1nos%20p%C3%A1pa)%20%20|%20AKCI%C3%93S%20%C3%81RON:%201000%20FT&szerzo=R%C3%B3nay%20Tam%C3%A1s
http://vigilia.hu/konyv/egy-gyilkoss%C3%A1g-mell%C3%A9ksz%C3%A1lai-vigiliaessz%C3%A9k-sorozat-7-akci%C3%B3s-%C3%A1ron-1000-ft
http://vigilia.hu/konyv/forg%C3%B3sz%C3%A9l-vatik%C3%A1nban-xxiii-j%C3%A1nos-%C3%A9let%C3%BAtja-szent-xxiii-j%C3%A1nos-p%C3%A1pa-akci%C3%B3s-%C3%A1ron-1000-ft
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Megrendelem!Szerző:
Ár:
Kiadás éve:

Takács Zsuzsa
1900 Ft

2008

Megrendelem!Szerző:
Ár:
Kiadás éve:

Johann Baptist Metz 
2700 Ft

2008

Megrendelem!Szerző:
Ár:
Kiadás éve:

Varga Mátyás
1700 Ft

2008

Jaj a győztesnek! | Vigilia/Esszék sorozat, 9. | AKCIÓS ÁRON: 500 FT

„Úgy gondolom, a remény olyan, mint a hit, azaz: kegyelem, nem lehet kiérdemelni.
Megkapni lehet vagy nem megkapni, de úgy kell élnünk, mintha volna reményünk.
Holott nincs, többnyire csak tudunk róla, de nem részesülünk benne. Tehát valóban,
leírom azt, ami nem Isten, de Isten megjelenik benne. Ez a legnehezebb feladat
számomra is, mondanom sem kell. Olyan verseket kellene írnom, amelyekben szárnyain
ott suhog a remény, holott én nem írtam bele a versbe, mert én süket vagyok. Én csak
koszos, télvégi villamosokról írtam, és sötétségbe burkolózó arcokról.”

(Takács Zsuzsa)

Vigilia/Esszék sorozat, 9.

252 oldal

ISBN 963 7964 99 2

ISSN 1787‐9388

 

Memoria passionis. Veszélyes emlékezet a pluralista társadalomban | Mai
keresztény gondolkodók sorozat, 1. | AKCIÓS ÁRON: 800 FT

Johann Reikerstorfer közreműködésével

Fordította: Görföl Tibor

Johann Baptist Metz 1928‐ban született, 1963‐tól harminc éven át a münsteri egyetem
tanára volt, majd évekig a bécsi egyetemen adott elő. Karl Rahner belső tanítványi
körének talán legismertebb alakja, aki azonban a hatvanas évektől egészen új teológiai
irányzatot alapított meg. Az elmúlt évtizedekben a politikai teológia világszerte hatást
kifejtő iskolává alakult.

Az új politikai teológia annak a meggyőződésnek a talaján alakult ki, miszerint a
vallásnak szerves összefüggésben kell állnia a politikummal, az ember történelmi és
társadalmi tapasztalataival, függetlennek kell lennie viszont a konkrét cselekvési‐
politikai programoktól, a politika közvetlen terepétől. Ennek nyomán fokozatosan azt a
kérdést helyezte előtérbe, hogy miként szólhat a kereszténység Istenről, ha hagyja,
hogy megérintse a világ mélységes szenvedéstörténete, miként lehet jelen a társadalmi
valóságban, ha nem hajlandó megfeledkezni az emberiség szenvedéséről, s miként
tekinthet a jövőbe, ha tudja, hogy határponthoz van rendelve az idő. A Memoria

passionisban Metz összegző módon fejti ki a konkrét történelmi szenvedés emlékezetének megőrzésére képes és az
idő végpontjának tudatában élő kereszténységről alkotott felfogását.

Mai keresztény gondolkodók sorozat, 1.

Sorozatszerkesztő: Lukács László

321 oldal

ISBN 978‐963‐7964‐98‐5

ISSN 2060‐1816

 

 

Nyitott rítusok. Kortársunk‐e a művészet? | Vigilia/Esszék sorozat, 8. |
AKCIÓS ÁRON: 500 FT

„Az itt szereplő esszék a kortárs művészet és kereszténység kapcsolatával foglalkoznak. A kötet elején kaptak
helyet azok az írások, amelyek inkább elméleti jellegűek, ezeket követik a konkrét műelemzések, értelmezések,
majd pedig az interjúk. Mivel képzettségem legfeljebb teológiai vagy szigorú értelemben vett irodalmi kérdésekben
ruház fel némi kompetenciával, mind a képzőművészet, mind a zene, mind pedig a tánc terén (amelyekre igen
gyakran hivatkozom) elsősorban olyan  laikusként próbálok meg szólalni, aki úgy gondolja, hogy napjaink
művészetében is megjelenik számos érték, s ezek gondolatilag és spirituálisan egyaránt inspiráció forrásává
válhatnak a hívő ember számára is. A kötetben szereplő írások talán afelől sem hagynak kétséget, hogy bennük nem
a hit esztétizálását, és nem is valamiféle művészetvallás hirdetését tűztem ki célul. Töprengéseim hátterében
sokkal inkább az a tapasztalat állt, hogy a keresztény hagyománytól idegennek éreztem annak a hiteles üzenetnek a
figyelmen kívül hagyását, ami a kortárs művészetből kihallható.” (Varga Mátyás)

A könyvben elemzéseket olvashatunk többek között Nagy József, Frenák Pál és Emio Greco előadásairól, Tolnai

Ottó, Maurits Ferenc, Lovas Ilona, Schmal Károly, Lucien Hervé, Philippe Brame és

http://vigilia.hu/konyv/jaj-gy%C5%91ztesnek-vigiliaessz%C3%A9k-sorozat-9-akci%C3%B3s-%C3%A1ron-500-ft
http://vigilia.hu/konyvek-kategoriankent/Akci%C3%B3s?q=node/43&cim=Jaj%20a%20gy%C5%91ztesnek!%20|%20Vigilia/Essz%C3%A9k%20sorozat,%209.%20|%20AKCI%C3%93S%20%C3%81RON:%20500%20FT&szerzo=Tak%C3%A1cs%20Zsuzsa
http://vigilia.hu/konyv/memoria-passionis-vesz%C3%A9lyes-eml%C3%A9kezet-pluralista-t%C3%A1rsadalomban-mai-kereszt%C3%A9ny-gondolkod%C3%B3k-soro
http://vigilia.hu/konyvek-kategoriankent/Akci%C3%B3s?q=node/43&cim=Memoria%20passionis.%20Vesz%C3%A9lyes%20eml%C3%A9kezet%20a%20pluralista%20t%C3%A1rsadalomban%20%20|%20%20Mai%20kereszt%C3%A9ny%20gondolkod%C3%B3k%20sorozat,%201.%20|%20AKCI%C3%93S%20%C3%81RON:%20800%20FT&szerzo=Johann%20Baptist%20Metz
http://vigilia.hu/konyvek-kategoriankent/Akci%C3%B3s?q=node/43&cim=Nyitott%20r%C3%ADtusok.%20Kort%C3%A1rsunk-e%20a%20m%C5%B1v%C3%A9szet?%20|%20Vigilia/Essz%C3%A9k%20sorozat,%208.%20|%20AKCI%C3%93S%20%C3%81RON:%20500%20FT&szerzo=Varga%20M%C3%A1ty%C3%A1s
http://vigilia.hu/konyv/jaj-gy%C5%91ztesnek-vigiliaessz%C3%A9k-sorozat-9-akci%C3%B3s-%C3%A1ron-500-ft
http://vigilia.hu/konyv/memoria-passionis-vesz%C3%A9lyes-eml%C3%A9kezet-pluralista-t%C3%A1rsadalomban-mai-kereszt%C3%A9ny-gondolkod%C3%B3k-soro
http://vigilia.hu/konyv/nyitott-r%C3%ADtusok-kort%C3%A1rsunk-e-m%C5%B1v%C3%A9szet-vigiliaessz%C3%A9k-sorozat-8-akci%C3%B3s-%C3%A1ron-500-ft
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Megrendelem!Szerző:
Ár:
Kiadás éve:

Halmai Tamás
1900 Ft

2008

Megrendelem!
Szerző: Ár:
Kiadás éve:

Visky András
1600 Ft

2007

Megrendelem!Szerző:
Ár:
Kiadás éve:

Gabriel Marcel
1900 Ft

2007

Ottó, Maurits Ferenc, Lovas Ilona, Schmal Károly, Lucien Hervé, Philippe Brame és
Kicsiny Balázs műveiről, valamint a szerző által készített interjúkat Frenák Pál táncos‐
koreográfussal, Szofia Gubajdulina és Valentyin Szilvesztrov zeneszerzőkkel.

Vigilia/Esszék sorozat, 8.

232 oldal

 

Versnyelvtanok. Elemző esszék kortárs versekről | AKCIÓS ÁRON: 300 FT

Jelen kötet tartalma 25 verselemző esszé – a műfaj talán nem, a vizsgálódás iránya
azonban szokatlan lehet: az írások a kortárs magyar líra alkotásaiból veszik tárgyukat.
Amivel az értelmezői vakfoltok értésmódszertani kockázatát is vállalniuk kell – hiszen a
formálódó irodalom eleven valóságában állván benne maguk is, nem bírnak, nem
bírhatnak a (legalább időlegesen) biztos interpretáció szükséges (történeti) távlatával,
távlatosságával. Ám hermeneutikai igyekezetük talán nem lesz hiábavaló, hiszen céljuk
egyfelől jelenkori költészetünk vonzó sokféleségének, gazdag nyitottságának közvetett
igazolása; másfelől pedig a modern és posztmodern versnyelvek közelebb hozása a
laikus – adott esetben tanulói – olvasói érzékenységhez (is).

A műfajjelölés („esszék”) nem véletlen: a nyelvhasználat és a közelítésmód vállalt
személyessége a szerző reményei szerint nem a szakszerűséget csorbítja, csupán a
befogadhatóság esélyeit növeli. (Halmai Tamás)

ISBN 9789639920019

164 oldal

 

Kiadás éve: 2007

A különbözőség vidékén | Vigilia/Esszék sorozat, 4. | AKCIÓS ÁRON: 200 FT

Visky András író, költő, drámaíró és dramaturg legújabb könyve válogatás az utóbbi
években született legfontosabb esszéiből és kritikáiból, amelyek középpontjában a
kortárs magyar irodalom és színház spirituális szempontú megközelítése áll.
Olvashatunk például Kertész Imre, Balla Zsófia, Forgách András, Háy János, Villányi
László és Nádas Péter műveiről, valamint Bergmann, Tarkovszkij, Zanussi és Kieslowski
filmművészeti munkásságáról. A könyvben kirajzolódó művészetelmélet és a keresztény
hagyomány, így a misztika nyelve az írói alázatnak és érzékenységnek köszönhetően
szerves egységet alkot.

Vigilia/Esszék sorozat, 4.

248 oldal

 

A misztérium bölcselete. Válogatott írások | XX. századi keresztény
gondolkodók sorozat, 17. | ELFOGYOTT

Gabriel Marcel (1889–1973) a 20. századi francia filozófia meghatározó alakja volt, akit általában a „keresztény
egzisztencializmus” legfőbb képviselőjének tekintenek, jóllehet ő maga a neoszokratizmus megjelölést részesítette
előnyben. Agnosztikus zsidó családból származott, majd 1929‐ben megkeresztelkedve belépett a Római Katolikus
Egyházba. Martin Heidegger Lét és idő című munkájával egy évben jelent meg korszakalkotó jelentőségű Metafizikai
naplója, amely megalapozta és kijelölte gondolatvilágának későbbi fejlődését. Nem alkotott elvont filozófiai
rendszert, hanem a konkrét emberi létállapot alapvető problémáit, illetve a problémák világát meghaladó

http://vigilia.hu/konyv/nyitott-r%C3%ADtusok-kort%C3%A1rsunk-e-m%C5%B1v%C3%A9szet-vigiliaessz%C3%A9k-sorozat-8-akci%C3%B3s-%C3%A1ron-500-ft
http://vigilia.hu/konyv/versnyelvtanok-elemz%C5%91-essz%C3%A9k-kort%C3%A1rs-versekr%C5%91l-akci%C3%B3s-%C3%A1ron-300-ft
http://vigilia.hu/konyvek-kategoriankent/Akci%C3%B3s?q=node/43&cim=Versnyelvtanok.%20Elemz%C5%91%20essz%C3%A9k%20kort%C3%A1rs%20versekr%C5%91l%20|%20AKCI%C3%93S%20%C3%81RON:%20300%20FT&szerzo=Halmai%20Tam%C3%A1s
http://vigilia.hu/konyvek-kategoriankent/Akci%C3%B3s?q=node/43&cim=A%20k%C3%BCl%C3%B6nb%C3%B6z%C5%91s%C3%A9g%20vid%C3%A9k%C3%A9n%20|%20Vigilia/Essz%C3%A9k%20sorozat,%204.%20|%20AKCI%C3%93S%20%C3%81RON:%20200%20FT&szerzo=Visky%20Andr%C3%A1s
http://vigilia.hu/konyv/k%C3%BCl%C3%B6nb%C3%B6z%C5%91s%C3%A9g-vid%C3%A9k%C3%A9n-vigiliaessz%C3%A9k-sorozat-4-akci%C3%B3s-%C3%A1ron-200-ft
http://vigilia.hu/konyvek-kategoriankent/Akci%C3%B3s?q=node/43&cim=A%20miszt%C3%A9rium%20b%C3%B6lcselete.%20V%C3%A1logatott%20%C3%ADr%C3%A1sok%20|%20XX.%20sz%C3%A1zadi%20kereszt%C3%A9ny%20gondolkod%C3%B3k%20sorozat,%2017.%20|%20ELFOGYOTT&szerzo=Gabriel%20Marcel
http://vigilia.hu/konyv/versnyelvtanok-elemz%C5%91-essz%C3%A9k-kort%C3%A1rs-versekr%C5%91l-akci%C3%B3s-%C3%A1ron-300-ft
http://vigilia.hu/konyv/k%C3%BCl%C3%B6nb%C3%B6z%C5%91s%C3%A9g-vid%C3%A9k%C3%A9n-vigiliaessz%C3%A9k-sorozat-4-akci%C3%B3s-%C3%A1ron-200-ft
http://vigilia.hu/konyv/miszt%C3%A9rium-b%C3%B6lcselete-v%C3%A1logatott-%C3%ADr%C3%A1sok-xx-sz%C3%A1zadi-kereszt%C3%A9ny-gondolkod%C3%B3k-sorozat-17-elfogyott
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Megrendelem!
Szerző: Ár:
Kiadás éve:

Sajtó alá rendezte: Tőzsér Endre SchP
900 Ft

2007

Megrendelem!
Szerző: Ár:
Kiadás éve:

Joseph Ratzinger XVI. Benedek pápa
2700 Ft

2007

ontológiai misztériumot kutatta. Részletesen elemezte például az interszubjektivitás, a
jelenlét, a teremtő hűség, a birtoklás, a rossz és a halál kérdéseit. Egész életművében
azt hangsúlyozta, hogy az emberi életben rejlő misztériumok végső vonatkozásukban a
legfőbb titokra: a keresztény kinyilatkoztatásra mutatnak.

Jelen kötet válogatás Gabriel Marcel Du refus à l’invocation (1940) című könyvéből,
amelyet később Essai de philosophie concrète (1967) címmel tett közzé. A tizennégy
tanulmányból könyvünk nyolcat tartalmaz, amelyekhez hozzávettük Az ontológiai
misztérium tételezése és konkrét megközelítései (1933) című, korszakalkotó
jelentőségű írását.

Sorozatszerkesztő: Lukács László

XX. századi keresztény gondolkodók sorozat, 17.

193 oldal

ISBN: 9789637964855

ISSN: 1216‐996X

ELFOGYOTT!

A teológia műhelyében | Sapientia Füzetek sorozat, 9. | AKCIÓS ÁRON: 100
FT

A füzet válogatás a Sapientia Szerzetesi és Hittudományi Főiskola hallgatóinak a 2004‐
2005. és 2005‐2006. tanévben írt legjobb dolgozataiból. Nem tudós professzorok, neves
hazai vagy éppen külföldi teológusok írásait tartalmazza, hanem főiskolánk néhány
hallgatójának alkotását. Évek óta kötelező feladata hallgatóinknak, hogy valamely
teológiai tárgyból írjanak rövidebb tanulmányokat, „szemeszterdolgozatokat”,
témavezető tanáruk irányításával, értékelésével. Ilyen módon (is) próbáljuk őket
bevezetni a teológia tudományába: gyakoroltatni velük a szakirodalom önálló
tanulmányozását, a források feldolgozását, értelmezését, gondolataik rendszerezését
és kifejtését. E dolgozatok minősége természetesen igen különböző: széles a skála a
kezdetleges szárnypróbálgatásoktól az igényesebb, önállóbb írásokig.

Az írók kivétel nélkül „első publikációs szerzők”: írásuk közzététele a Sapientia Füzetek
sorozatában biztatás számukra és a többi hallgatónak, hogy törekedjenek minél
igényesebb dolgozatok írására.

 

Sapientia Füzetek sorozat, 9.

307 oldal

ISBN: 978‐963‐7964‐84‐8

ISSN: 1785‐1645

 

 

Bevezetés a keresztény hit világába | AKCIÓS ÁRON: 1000 FT

1967‐ben Joseph Ratzinger professzor – 2005 áprilisa óta XVI. Benedek pápa – a tübingeni
egyetemen a kereszténység lényegéről tartott előadásokat az összes fakultás
hallgatóinak. Az Apostoli Hitvallást választotta vezérfonalul. Az volt a célja, hogy a mai
kor emberének érthető formában magyarázza el, miben hiszünk mi, keresztények.
Ezekből a nagyhatású előadásokból állította össze könyvét, amely páratlan világsikerré
lett. Számos kiadást ért meg németül és tucatnyi más nyelven: évtizedek óta a teológia
bestsellerek között tartják számon. A 2000‐ben megjelent kiadáshoz újra írt előszót
Ratzinger bíboros, a Hittani Kongregáció prefektusa. Ebben összegzi, hogy az eltelt
három évtizedben hogyan változott a közfelfogás Istenről és Krisztusról. A könyv
szövegén azonban nem változtatott, hiszen a keresztények hitvallása ma is ugyanaz,
mint az első századoké volt: „Hiszek – Amen”.

326 oldal

 

http://vigilia.hu/konyv/miszt%C3%A9rium-b%C3%B6lcselete-v%C3%A1logatott-%C3%ADr%C3%A1sok-xx-sz%C3%A1zadi-kereszt%C3%A9ny-gondolkod%C3%B3k-sorozat-17-elfogyott
http://vigilia.hu/konyv/teol%C3%B3gia-m%C5%B1hely%C3%A9ben-sapientia-f%C3%BCzetek-sorozat-9-akci%C3%B3s-%C3%A1ron-100-ft
http://vigilia.hu/konyvek-kategoriankent/Akci%C3%B3s?q=node/43&cim=A%20teol%C3%B3gia%20m%C5%B1hely%C3%A9ben%20|%20Sapientia%20F%C3%BCzetek%20sorozat,%209.%20|%20AKCI%C3%93S%20%C3%81RON:%20100%20FT&szerzo=Sajt%C3%B3%20al%C3%A1%20rendezte:%20T%C5%91zs%C3%A9r%20Endre%20SchP
http://vigilia.hu/konyv/bevezet%C3%A9s-kereszt%C3%A9ny-hit-vil%C3%A1g%C3%A1ba-akci%C3%B3s-%C3%A1ron-1000-ft
http://vigilia.hu/konyvek-kategoriankent/Akci%C3%B3s?q=node/43&cim=Bevezet%C3%A9s%20a%20kereszt%C3%A9ny%20hit%20vil%C3%A1g%C3%A1ba%20%20|%20AKCI%C3%93S%20%C3%81RON:%201000%20FT&szerzo=Joseph%20Ratzinger%20XVI.%20Benedek%20p%C3%A1pa
http://vigilia.hu/konyv/teol%C3%B3gia-m%C5%B1hely%C3%A9ben-sapientia-f%C3%BCzetek-sorozat-9-akci%C3%B3s-%C3%A1ron-100-ft
http://vigilia.hu/konyv/bevezet%C3%A9s-kereszt%C3%A9ny-hit-vil%C3%A1g%C3%A1ba-akci%C3%B3s-%C3%A1ron-1000-ft
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Megrendelem!Szerző:
Ár:

Kiadás éve:

Selyem Zsuzsa
1600 Ft

2007

Megrendelem!
Ár: Kiadás éve:

1400 Ft
2007

Megrendelem!Szerző:
Ár:

Kiadás éve:

Az interjúkat készítette és a könyvet összeállította: Bodnár Dániel
2500 Ft

2007

Fehérek közt | Vigilia/Esszék sorozat, 6. | AKCIÓS ÁRON: 200 FT

Selyem Zsuzsa a kritikusok és esszéisták nemzedékének egyik kiemelkedő alakja.
Könyve válogatás az utóbbi években született elméleti írásaiból, kritikáiból és
esszéiből, melyekben kortárs magyar szerzők (többek között Kertész Imre, Nádas
Péter, Krasznahorkai László, Borbély Szilárd) műveit elemzi. Különböző, egymáshoz
mégis szervesen kapcsolódó beszédmódok jelennek meg a hermeneutika és a
dekonstrukció fogalmi rendszereit alkalmazó írásaiban: az irodalomelméleti, illetve a
filozófiai és az eszmetörténeti diskurzusok mellett megfigyelhető a vallásfilozófiai, a
kortárs teológiai beszédmódok és szempontok bevonása is. Kritikusi magatartását a
kérdésorientáltság és az adott szöveggel való párbeszédre irányuló törekvés jellemzi,
miközben a megértés (a szöveg és egyben önmagunk megértésének) fontosságát
hangsúlyozza.

Vigilia/Esszék sorozat, 6.

240 oldal

 

 

In memoriam Hans Urs von Balthasar | Sapientia Füzetek sorozat, 10. |
AKCIÓS ÁRON: 500 FT

Füzetünk a PPKE Hittudományi Kar és a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola
Dogmatika Tanszékei által 2006. február 23–24‐én tartott tudományos konferencián
elhangzott előadások szövegét tartalmazza.
 
A tanulmányok szerzői: Peter Henrici, Jan‐Heiner Tück, Karl Josef Wallner, Görföl
Tibor, Bogárdi Szabó István, Bartók Tibor, Szabó Ferenc, Magyar Pál, Ancsin István,
Válóczy József, Puskás Attila, Cseri Kinga, Kruppa Tamás, Orosz Atanáz, Szuromi
Szabolcs Anzelm, Tóth Beáta, Hegyi Márton, Gáspár Csaba László, Rokay Zoltán,
Bolberitz Pál, Ignácz Lilla, Lázár Kovács Ákos.
 
Hans Urs von Balthasar (1905–1988) a 20. század egyik legjelentősebb katolikus teológusa
volt. Életműve csaknem száz önálló könyvet, sok száz tanulmányt és fordítást foglal
magában. Teológiája egyedülálló szemléletben mutatja be az üdvösség történetét mint
az embert megteremtő és vele szeretetkapcsolatra lépő Isten hatalmas „drámáját”.
Születésének 100. évfordulóján a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi
Fakultása és a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola ünnepi konferenciát
rendezett emlékére, amelyen csaknem félszáz előadás hagzott el életművének jeles
ismerőitől. Kötetünk e konferencia anyagát tartalmazza.
 

Sapientia Füzetek sorozat, 10.
 
396 oldal
 
ISBN 978‐963‐7964‐89‐3
 
ISSN 1785‐1645
 

 

Találkozások Isten és ember között | AKCIÓS ÁRON: 1000 FT

A mai kor emberének egyik egyik legfőbb jellemzője, hogy látszólag nagyon jól megvan Isten nélkül. Inkább hisz
önmagában, magabiztosan hangoztatva, hogy mindenki a maga sorsának kovácsa, inkább hódol a különféle
ezoterikus, okkultista tanoknak, amelyek mind azt hirdetik, hogy ha betartunk különböző előírásokat, követünk
bizonyos módszereket, akkor attól kezdve boldogok leszünk, gazdagok, sikeresek, legyőzzük a betegségeket, jó
állást találunk, megfelelő társat magunknak, egy csapásra megszűnnek a gondjaink, bajaink. Már ezen a földön
megvalósul számunkra a paradicsom. 

Korunk embere úgy él, mintha Isten nem is létezne, vagy ha esetleg mégis, akkor valahol az általa teremtett
univerzum emberi elmével felfoghatatlan távolságban lévő, elérhetetlen pontján és abszolút közönnyel viseltetik
irántunk, érzéketlen a szenvedésink, küzdelmeink iránt. 

224 oldal

http://vigilia.hu/konyv/feh%C3%A9rek-k%C3%B6zt-vigiliaessz%C3%A9k-sorozat-6-akci%C3%B3s-%C3%A1ron-200-ft
http://vigilia.hu/konyvek-kategoriankent/Akci%C3%B3s?q=node/43&cim=Feh%C3%A9rek%20k%C3%B6zt%20|%20Vigilia/Essz%C3%A9k%20sorozat,%206.%20|%20AKCI%C3%93S%20%C3%81RON:%20200%20FT&szerzo=Selyem%20Zsuzsa
http://vigilia.hu/konyv/memoriam-hans-urs-von-balthasar-sapientia-f%C3%BCzetek-sorozat-10-akci%C3%B3s-%C3%A1ron-500-ft
http://vigilia.hu/konyvek-kategoriankent/Akci%C3%B3s?q=node/43&cim=In%20memoriam%20Hans%20Urs%20von%20Balthasar%20|%20Sapientia%20F%C3%BCzetek%20sorozat,%2010.%20|%20AKCI%C3%93S%20%C3%81RON:%20500%20FT&szerzo=
http://vigilia.hu/konyvek-kategoriankent/Akci%C3%B3s?q=node/43&cim=Tal%C3%A1lkoz%C3%A1sok%20Isten%20%C3%A9s%20ember%20k%C3%B6z%C3%B6tt%20|%20AKCI%C3%93S%20%C3%81RON:%201000%20FT&szerzo=Az%20interj%C3%BAkat%20k%C3%A9sz%C3%ADtette%20%C3%A9s%20a%20k%C3%B6nyvet%20%C3%B6ssze%C3%A1ll%C3%ADtotta:%20Bodn%C3%A1r%20D%C3%A1niel
http://vigilia.hu/konyv/feh%C3%A9rek-k%C3%B6zt-vigiliaessz%C3%A9k-sorozat-6-akci%C3%B3s-%C3%A1ron-200-ft
http://vigilia.hu/konyv/memoriam-hans-urs-von-balthasar-sapientia-f%C3%BCzetek-sorozat-10-akci%C3%B3s-%C3%A1ron-500-ft
http://vigilia.hu/konyv/tal%C3%A1lkoz%C3%A1sok-isten-%C3%A9s-ember-k%C3%B6z%C3%B6tt-akci%C3%B3s-%C3%A1ron-1000-ft
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Megrendelem!Szerző:
Ár:
Kiadás éve:

Rochlitz Kyra
1500 Ft

2007

Megrendelem!Szerző:
Ár:
Kiadás éve:

Avery Dulles
2500 Ft

2006

Megrendelem!Szerző:
Ár:
Kiadás éve:

Beney Zsuzsa
1500 Ft

2006

 

Válaszúton | Vigilia/Esszék sorozat, 5. | AKCIÓS ÁRON: 200 FT

Rochlitz Kyra, a Pannonhalmi Bencés Gimnázium tanárának első könyve két részből áll.
Az elsőben filozófiai–teológiai esszéi szerepelnek Paul Ricoeur, Rudolf Bultmann,
Alasdair MacIntyre, Vidrányi Katalin, Weöres Sándor és mások egy‐egy művéről, illetve
gondolatvilágáról. A második részben a szerző hangsúlyosan Szent Benedek Regulájának
tanításán alapuló vallásos meditációit gyűjtötte össze, amelyek a keresztény
spiritualitás néhány központi elemét járják körül: például szenvedés és öröm, szeretet
és elhagyatottság, csend és imádság. A könyv figyelmes olvasása egy lelki és szakmai út
állomásait tárja fel.

Vigilia/Esszék sorozat, 5.

232 oldal

 

Kiadás éve: 2006

A kinyilatkoztatás modelljei | AKCIÓS ÁRON: 700 FT

Avery Dulles 1918‐ban született az Egyesült Államokban. 1946‐ban belépett a jezsuita
rendbe. 1956‐ban szentelték pappá. A római Gregoriana Egyetemen doktorált
teológiából. Egész életét a teológia művelésének szentelte a professzori katedrán és
írásaival. Az USA egyik leghíresebb teológusa, akit II. János Pál pápa 2001‐ben bíborossá
kreált. E könyve a legismertebb írásai közé tartozik, hasonlóan az Egyház modelljei
(2003) című könyvéhez, amely szintén a Vigilia kiadásában látott napvilágot magyarul.
Dulles közérthetően, mégis tudományos szinten mutatja be azt az alapvető eseményt,
amely meghatározta és a boldogság irányába fordította az emberiség életét: Isten
feltárja magát az embernek, és befogadja őt szentháromságos szeretetközösségébe.

372 oldal

 

Möbius‐szalag | Vigilia/Esszék sorozat, 3. | AKCIÓS ÁRON: 500 FT

A 2006‐ban elhunyt Beney Zsuzsa zsidóság és kereszténység határvidékén állva nem a töretlen hit „egyenes” útján
jutott el a misztikus tartalmakig, hanem a kétely, a reménytelenség, a transzcendens hiány megszenvedettsége
felől. A transzcendencia(hiány) kimondásának esztétikai, költői megfogalmazása, az Isten megnevezéséért folytatott
küzdelme szinte egyedülálló a kortárs magyar irodalomban. Möbius‐szalag című könyvében esszéiből, vallomásaiból,
körkérdésekre adott válaszaiból olvashatunk bő válogatást, amely immár posztumusz könyvként jelent meg.

Vigilia/Esszék sorozat, 3.

198 oldal

 

http://vigilia.hu/konyv/tal%C3%A1lkoz%C3%A1sok-isten-%C3%A9s-ember-k%C3%B6z%C3%B6tt-akci%C3%B3s-%C3%A1ron-1000-ft
http://vigilia.hu/konyvek-kategoriankent/Akci%C3%B3s?q=node/43&cim=V%C3%A1lasz%C3%BAton%20|%20Vigilia/Essz%C3%A9k%20sorozat,%205.%20%20|%20AKCI%C3%93S%20%C3%81RON:%20200%20FT&szerzo=Rochlitz%20Kyra
http://vigilia.hu/konyv/v%C3%A1lasz%C3%BAton-vigiliaessz%C3%A9k-sorozat-5-akci%C3%B3s-%C3%A1ron-200-ft
http://vigilia.hu/konyvek-kategoriankent/Akci%C3%B3s?q=node/43&cim=A%20kinyilatkoztat%C3%A1s%20modelljei%20|%20AKCI%C3%93S%20%C3%81RON:%20700%20FT&szerzo=Avery%20Dulles
http://vigilia.hu/konyv/kinyilatkoztat%C3%A1s-modelljei-akci%C3%B3s-%C3%A1ron-700-ft
http://vigilia.hu/konyvek-kategoriankent/Akci%C3%B3s?q=node/43&cim=M%C3%B6bius-szalag%20|%20Vigilia/Essz%C3%A9k%20sorozat,%203.%20|%20AKCI%C3%93S%20%C3%81RON:%20500%20FT&szerzo=Beney%20Zsuzsa
http://vigilia.hu/konyv/v%C3%A1lasz%C3%BAton-vigiliaessz%C3%A9k-sorozat-5-akci%C3%B3s-%C3%A1ron-200-ft
http://vigilia.hu/konyv/kinyilatkoztat%C3%A1s-modelljei-akci%C3%B3s-%C3%A1ron-700-ft
http://vigilia.hu/konyv/m%C3%B6bius-szalag-vigiliaessz%C3%A9k-sorozat-3-akci%C3%B3s-%C3%A1ron-500-ft
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Megrendelem!Szerző:

Ár:
Kiadás éve:

Máthé Andrea

1100 Ft
2006

Megrendelem!Szerző:
Ár:
Kiadás éve:

Wolfgang Beinert
2600 Ft

2005

Megrendelem!
Szerző: Ár:

Kiadás éve:

Bozsóky Pál Gerő – Lukács László
1900 Ft

2005

Útvesztőben | Vigilia/Esszék sorozat, 2. | AKCIÓS ÁRON: 200 FT

A kötet alapvetően a műalkotások értelmezési lehetőségeivel foglalkozik. Irodalom‐ és
művészetelméleti írásai az „üres helyek” kérdését helyezik a középpontba, és
megkísérlik a „csend esztétikáját” hangsúlyozni az interpretációban. Ennek a
fogalomnak a jelentésmezejét járja körül más rokonfogalmak, illetve terminusok
segítségével. Így kerülnek a csend, a hallgatás, az elhallgatás, a néma szó, a hallgatag
tudás fogalmai az írások középpontjába. Történetileg a chóra platóni fogalmát fejti ki a
különböző kortárs chóra‐értelmezések alapján, és megkísérli alkalmazásának
lehetőségét a konkrét műalkotások értelmezésében. Ugyanakkor kitágítja a nem‐
megjelenő jelentéskörét a silentio és a taciturnitas fogalmai felé is. Másrészt az üres
helyek nyelvhez tartozó mivoltából következően van egy nyelvelméleti rétege is a
kötetnek, amely a hit, az Istenről szóló beszéd mai lehetőségeit kutatja a negatív
teológia hagyományaiból kiindulva, de az interpretációban való alkalmazhatóságait is
figyelembe véve. Így a kötetben mind elméleti szövegek, mind művekről szóló írások
megtalálhatóak. A kötet elemzéseiben a különféle irányzatok egységét kísérli
megteremteni a csend mint összefogó kategória végigkövetésével és értelmezési
lehetőségeivel.

Vigilia/Esszék sorozat, 2.

148 oldal

 

Kiadás éve: 2005

A kereszténység. A szabadság lélegzete | AKCIÓS ÁRON: 300 FT

A szerző tényként szögezi le, hogy kétezer év alatt a kereszténység megváltoztatta a
világot. Története az emberi nagyság, a hősiesség, a szolgáló szeretet, az áldozatos
irgalmasság és az életszentség legszebb példáit mutatja fel a világnak, de nem mentes
a botlásoktól és a gyöngeségektől, sőt a visszaélésektől és a bűnöktől sem. A
kereszténység mindezek ellenére az üdvösség örömhírét, Krisztus megváltó üzenetét,
a szabadság és az emberi beteljesülés egyetlen hiteles ígéretét hirdeti a világnak.

Wolfgang Beinert elsősorban a keresztény hiten kívül álló olvasókat hívja meg arra,
hogy ismerkedjenek meg evvel a felszabadító tanítással, a történelemben egykor élt
Názáreti Jézussal, aki feltámadottan ma is köztünk él az egyházban. Beinert látásmódja
ökumenikusan nyitott és tágas. Végigkalauzolja olvasóit ennek az élő hitnek tágas
világán, megmutatva, hogy benne nyílik meg a boldogulás egyetlen biztos reménye az
emberiség számára.
 

352 oldal

ISBN 963‐7964‐74‐6

 

Az elnyomatásból a szabadságba | AKCIÓS ÁRON: 800 FT

A kötetben a magyar katolikus egyház 1945‐től napjainkig ívelő történetét tekinthetjük át. A kötet első része a
tavaly elhunyt ferences szerzetes, Bozsóky Pál Gerő 1993‐ban, Párizsban megjelent művét tartalmazza, melyben a

http://vigilia.hu/konyv/m%C3%B6bius-szalag-vigiliaessz%C3%A9k-sorozat-3-akci%C3%B3s-%C3%A1ron-500-ft
http://vigilia.hu/konyv/%C3%BAtveszt%C5%91ben-vigiliaessz%C3%A9k-sorozat-2-akci%C3%B3s-%C3%A1ron-200-ft
http://vigilia.hu/konyvek-kategoriankent/Akci%C3%B3s?q=node/43&cim=%C3%9Atveszt%C5%91ben%20|%20Vigilia/Essz%C3%A9k%20sorozat,%202.%20|%20AKCI%C3%93S%20%C3%81RON:%20200%20FT&szerzo=M%C3%A1th%C3%A9%20Andrea
http://vigilia.hu/konyv/kereszt%C3%A9nys%C3%A9g-szabads%C3%A1g-l%C3%A9legzete-akci%C3%B3s-%C3%A1ron-300-ft
http://vigilia.hu/konyvek-kategoriankent/Akci%C3%B3s?q=node/43&cim=A%20kereszt%C3%A9nys%C3%A9g.%20A%20szabads%C3%A1g%20l%C3%A9legzete%20|%20AKCI%C3%93S%20%C3%81RON:%20300%20FT&szerzo=Wolfgang%20Beinert
http://vigilia.hu/konyvek-kategoriankent/Akci%C3%B3s?q=node/43&cim=Az%20elnyomat%C3%A1sb%C3%B3l%20a%20szabads%C3%A1gba%20|%20AKCI%C3%93S%20%C3%81RON:%20800%20FT&szerzo=Bozs%C3%B3ky%20P%C3%A1l%20Ger%C5%91%20%E2%80%93%20Luk%C3%A1cs%20L%C3%A1szl%C3%B3
http://vigilia.hu/konyv/%C3%BAtveszt%C5%91ben-vigiliaessz%C3%A9k-sorozat-2-akci%C3%B3s-%C3%A1ron-200-ft
http://vigilia.hu/konyv/kereszt%C3%A9nys%C3%A9g-szabads%C3%A1g-l%C3%A9legzete-akci%C3%B3s-%C3%A1ron-300-ft
http://vigilia.hu/konyv/az-elnyomat%C3%A1sb%C3%B3l-szabads%C3%A1gba-akci%C3%B3s-%C3%A1ron-800-ft
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Megrendelem!Szerző:
Ár:

Kiadás éve:

Lukács László
1150 Ft

2005

Megrendelem!Szerző:
Ár:
Kiadás éve:

Joseph Ratzinger
1200 Ft

2005

II. világháború végétől Lékai László esztergomi érsek haláláig tekinthetjük át a magyar
katolikus egyház történetének legnehezebb időszakát. A magyar keresztények hosszú
éjszakája című részben olvashatunk a háborút követő rövid, reményekkel teli
időszakról, az érsekek, püspökök, papok elleni perekről, a szerzetesrendek
feloszlatásáról, a békepapi mozgalomról, az egyháznak az Állami Egyházügyi Hivatal
által korlátok közé szorított korszakáról. A rész függelékeként a szovjet katonák által
meggyilkolt Apor Vilmos győri püspök halálának körülményeiről olvashatunk. Bozsóky
művét egészíti ki a kötet második részében Lukács László írása, aki a 80‐as évek második
felétől az új évezred első esztendejéig tekinti át az egyháztörténeti eseményeket.
Ismerteti a kommunista diktatúra utolsó éveinek egyházpolitikai változásait, az egyház
rendszerváltásban betöltött szerepét, majd az újrakezdés és az építkezés első
évtizedének eseményeit. A szerző munkáját egy jövőbeli kitekintéssel zárja.

320 oldal

ISBN: 9789637964725

 

 

 

 

 

Csináld magad | Sapientia Családpedagógiai Füzetek sorozat, 3. | AKCIÓS
ÁRON: 800 FT

Hogyan tehetjük boldogabbá, sikeresebbé az életünket? Úgy, hogy egyre jobban
megismerjük önmagunkat és adottságainkat, lehetőségeinket és korlátainkat, aztán
pedig kezünkbe vesszük sorsunk irányítását. Az életük kezdetén álló fiataloknak
valóban a boldogulása múlhat azon, hogy milyen önismeretre, önuralomra tesznek
szert, milyen céltudatosan alakítják az életüket. Elsősorban nekik: a 15–25 éves
fiataloknak szól ez a könyvecske, hogy segítse őket önmaguk fölfedezésében és életük
sikeres irányításában.

160 oldal

 

Krisztusra tekintve. A hit, a remény és a szeretet gyakorlása | XX. századi
keresztény gondolkodók sorozat, 1. | AKCIÓS ÁRON: 900 FT

Joseph Ratzinger 1927‐ben született, 1957‐ben szentelték pappá. 1957‐ben habilitált a
müncheni egyetemen. 1959‐től Bonnban, 1963‐tól Münsterben, 1966‐tól Tübingenben,
1969től Regensburgban egyetemi tanár. Dogmatikát és dogmatörténetet tanított. Mint
Frings kölni bíboros érsek tanácsadója részt vett a II. Vatikáni zsinaton. Megfigyeléseit
és a határozatok értékelését négy füzetben tette közzé 1963–1966 között. Kezdettől
fogva tagja a Nemzetközi Teológiai Bizottságnak. 1972 óta részt vett a Communio című
nemzetközi teológiai folyóirat szerkesztésében. 1977‐ben, Döpfner bíboros halála után
müncheni érsekké nevezték ki, még abban az évben bíborossá kreálták. 1981 óta a
Hittani Kongregáció prefektusa, a Nemzetközi Teológiai Bizottság és a Pápai Biblikus
Tanács elnöke volt. 1986 és 1992 között a Katolikus Egyház Katekizmusát összeállító
pápai bizottság elnöki teendőit is ellátta. 2002‐ben választották meg a bíborosi
kollégium dékánjává. 2005. április 19‐én pápává választották, Szent Péter 265.
utódjaként a XVI. Benedek nevet vette fel.

Fordította: Klemm László

 

Sorozatszerkesztő: Lukács László

XX. századi keresztény gondolkodók sorozat, 1.

95 oldal

ISBN 978‐963‐7964‐07‐X

http://vigilia.hu/konyv/az-elnyomat%C3%A1sb%C3%B3l-szabads%C3%A1gba-akci%C3%B3s-%C3%A1ron-800-ft
http://vigilia.hu/konyvek-kategoriankent/Akci%C3%B3s?q=node/43&cim=Csin%C3%A1ld%20magad%20|%20Sapientia%20Csal%C3%A1dpedag%C3%B3giai%20F%C3%BCzetek%20sorozat,%203.%20|%20AKCI%C3%93S%20%C3%81RON:%20800%20FT&szerzo=Luk%C3%A1cs%20L%C3%A1szl%C3%B3
http://vigilia.hu/konyv/csin%C3%A1ld-magad-sapientia-csal%C3%A1dpedag%C3%B3giai-f%C3%BCzetek-sorozat-3-akci%C3%B3s-%C3%A1ron-800-ft
http://vigilia.hu/konyv/krisztusra-tekintve-hit-rem%C3%A9ny-%C3%A9s-szeretet-gyakorl%C3%A1sa-xx-sz%C3%A1zadi-kereszt%C3%A9ny-gondolkod%C3%B3k-soroza
http://vigilia.hu/konyvek-kategoriankent/Akci%C3%B3s?q=node/43&cim=Krisztusra%20tekintve.%20A%20hit,%20a%20rem%C3%A9ny%20%C3%A9s%20a%20szeretet%20gyakorl%C3%A1sa%20|%20XX.%20sz%C3%A1zadi%20kereszt%C3%A9ny%20gondolkod%C3%B3k%20sorozat,%201.%20|%20AKCI%C3%93S%20%C3%81RON:%20900%20FT&szerzo=Joseph%20Ratzinger
http://vigilia.hu/konyv/csin%C3%A1ld-magad-sapientia-csal%C3%A1dpedag%C3%B3giai-f%C3%BCzetek-sorozat-3-akci%C3%B3s-%C3%A1ron-800-ft
http://vigilia.hu/konyv/krisztusra-tekintve-hit-rem%C3%A9ny-%C3%A9s-szeretet-gyakorl%C3%A1sa-xx-sz%C3%A1zadi-kereszt%C3%A9ny-gondolkod%C3%B3k-soroza
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Megrendelem!
Szerző: Ár:

Kiadás éve:

Wolfgang Beinert (Szerk.)
3600 Ft

2004

Megrendelem!Szerző:
Ár:
Kiadás éve:

Jean‐François Six
580 Ft

2004

Megrendelem!Szerző:
Ár:
Kiadás éve:

Rónay György
2400 Ft

2004

ISSN 1216‐996X

(1. kiadás: 1993)

 

 

Kiadás éve: 2004

A katolikus dogmatika lexikona | AKCIÓS ÁRON: 2800 FT

A könyv lexikonszerűen, könnyen áttekinthető szócikkekben, ábécé sorrendben
tárgyalja a katolikus teológia legfontosabb témáit. A keresztény hitnek ez az új
összefoglalása igen hasznos segédeszközt kínál a teológia iránt érdeklődőknek, a
dogmatikát tantárgyként tanulóknak, a hitoktatóknak és a lelkipásztoroknak.

Fordítók: Gáspár Csaba László, Görföl Tibor, Puskás Attila, Lukács László, Janka Ferenc,
Lázár Kovács Ákos, Varga B. József

680 oldal

 

 

Charles de Foucauld napjainkban | AKCIÓS ÁRON: 100 FT

Charles de Foucauld 1858. szeptember 15‐én született Strassburg‐ban, egy gazdag
arisztokrata család gyermekeként. Ötévesen először az apját veszíti el, aki Párizsban
tüdőbajban hal meg, majd anyját, aki édesapjánál, Strassburgban belehal egy
koraszülés következményeibe. Nagyapjánál, de Morlet ezredesnél helyezik el Charles‐t
és kishúgát, Marie‐t. A porosz‐francia háború kitörésekor Charles 12 éves. A vereséget
követően az ezredes hozzátartozóival Nancyba emigrál. Ez a vereség, s hazája
tragédiája komoly sokk a gyermek számára, ezt súlyosbítja még az új köztársasági
alkotmány miatti elkeseredés, hiszen a család monarchista szellemiségű. De Morlet
ezredes túlságosan engedékeny unokájával, sok szabadságot ad neki, a gyerek, kinek
életét meghatározza a szülők és a haza elveszítése, intenzíven megélt elsőáldozását
követően álhatatlan és önfejű lesz. A Nancyben látogatott iskola szellemiségét Voltaire
befolyásolta, ez hat a fiúra is. Élénk tudásszomjtól hajtva Claude Bernhard kutatásaival
és kísérletező‐módszereivel foglalkozik, nagyon érdeklődik Taine és Renan írásai iránt.
Unokatestvére, a kilenc évvel idősebb Marie Moitessier második anyja lesz, a fiú nagyon
szeretné magáénak tudni. Marie azonban 1874‐ben férjhez megy ‐ ez újabb sokk Charles

számára. Ebben az időszakban azt hirdeti, szakított hitével, tizenhét évesen agnosztikusnak vallja magát. „Egyetlen
istenbizonyíték sem volt elég meggyőző számomra.” Tizenkét éven keresztül „sem nem tagad, sem nem hisz”.

ISBN: 9789637964053

102 oldal

 

Interjúk, nyilatkozatok, vallomások | Vigilia Könyvek sorozat, 16. | AKCIÓS
ÁRON: 200 FT

A kötetben olvasható interjúk, nyilatkozatok és vallomások hozzájárulhatnak életművének árnyaltabb
megítéléséhez, egyes műveinek értelmezéséhez, továbbá adatokkal szolgálhatnak a közelmúlt magyar irodalmi,
kulturális és vallási életének alapos megértéséhez, a hazai keresztény gondolkodás és közbeszéd egyes kérdéseinek
újragondolásához.

Sorozatszerkesztő: Lukács László

Vigilia Könyvek sorozat, 16. 

406 oldal

ISBN: 9637964711

ISSN: 0231‐3081

http://vigilia.hu/konyvek-kategoriankent/Akci%C3%B3s?q=node/43&cim=A%20katolikus%20dogmatika%20lexikona%20|%20AKCI%C3%93S%20%C3%81RON:%202800%20FT&szerzo=Wolfgang%20Beinert%20(Szerk.)
http://vigilia.hu/konyv/katolikus-dogmatika-lexikona-akci%C3%B3s-%C3%A1ron-2800-ft
http://vigilia.hu/konyv/charles-de-foucauld-napjainkban-akci%C3%B3s-%C3%A1ron-100-ft
http://vigilia.hu/konyvek-kategoriankent/Akci%C3%B3s?q=node/43&cim=Charles%20de%20Foucauld%20napjainkban%20|%20AKCI%C3%93S%20%C3%81RON:%20100%20FT&szerzo=Jean-Fran%C3%A7ois%20Six
http://vigilia.hu/konyvek-kategoriankent/Akci%C3%B3s?q=node/43&cim=Interj%C3%BAk,%20nyilatkozatok,%20vallom%C3%A1sok%20|%20Vigilia%20K%C3%B6nyvek%20sorozat,%2016.%20|%20AKCI%C3%93S%20%C3%81RON:%20200%20FT&szerzo=R%C3%B3nay%20Gy%C3%B6rgy
http://vigilia.hu/konyv/katolikus-dogmatika-lexikona-akci%C3%B3s-%C3%A1ron-2800-ft
http://vigilia.hu/konyv/charles-de-foucauld-napjainkban-akci%C3%B3s-%C3%A1ron-100-ft
http://vigilia.hu/konyv/interj%C3%BAk-nyilatkozatok-vallom%C3%A1sok-vigilia-k%C3%B6nyvek-sorozat-16-akci%C3%B3s-%C3%A1ron-200-ft
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Megrendelem!Szerző:
Ár:
Kiadás éve:

Avery Dulles
1800 Ft

2003

Megrendelem!Szerző:
Ár:
Kiadás éve:

Theodor Schneider (szerk.) 
3200 Ft

2002

Megrendelem!Szerző:
Ár:

Kiadás éve:

Theodor Schneider (szerk.) 
3200 Ft

2002

 

 

Kiadás éve: 2003

Az egyház modelljei | AKCIÓS ÁRON: 500 FT

A II. Vatikáni zsinat nyomán megnövekedett az érdeklődés az egyház iránt mind a
katolikus egyházon belül, mind a különböző keresztény egyházi közösségekkel
folytatott ökumenikus párbeszédben. Avery Dulles, a világszerte ismert amerikai
jezsuita teológus számos protestáns és katolikus teológus egyháztani szemléletét
vizsgálta, s ennek nyomán hat fontosabb megközelítésben – általa használt szóval
„modellben” – foglalta össze az egyház jellegzetességeit: az egyház mint intézmény,
mint misztikus közösség, mint szentség, mint hírnök, mint szolgáló, végül mint
tanítványközösség. Dulles szerint az egyházat bemutató kiegyensúlyozott teológiának
mindegyik szempontot figyelembe kell vennie. Avery Dullest 2001 januárjában II. János
Pál pápa bíborossá nevezte ki, elsőként az amerikai teológusok közül.

288 oldal

 

Kiadás éve: 2002

A dogmatika kézikönyve 1. kötet | AKCIÓS ÁRON: 2500 FT

Jelentős eseménynek számít a magyar nyelvű katolikus irodalomban, hogy 1996 őszén
megjelent magyar fordításban Theodor Schneider szerkesztésében A
dogmatika kézikönyvének első kötete. A dogmatika a keresztény hit tartalmát, a
keresztény élet igazságát, mint Isten igazságát dolgozza fel. Isten önmegnyilatkozását,
kinyilatkoztatását, üdvözítő igazságának megnyilvánulását, önközlését gondolja át a
dogmatika tudománya, már amennyiben ez a hívő értelem számára hozzáférhető,
amennyiben az emberi értelem azt felfogni képes. (…)

Theodor Schneider kétkötetes dogmatika kézikönyve jelzi a II. Vatikáni zsinat után a
katolikus dogmatika megújulását.

Meglepetve és először talán értetlenkedve forgatják ezt a könyvet azok, akik a
dogmatikával a skolasztikus teológia módszerével ismerkedtek meg. Más feldolgozásban
találkozik itt az olvasó a keresztény hit igazságával. A teológiai gondolkodás új
horizontjában, új módszerrel dolgozták fel a német teológusok hitünk titkait. Úgy
valósították meg hitünk újszerű, módszeres átdolgozását, hogy közben megőrizték a
hagyományos tartalmat. A teológus feladata és kötelessége úgy őrizni és értelmezni a
kinyilatkoztatást, Jézus üzenetét, hogy azt kortársaik gondolkodási horizontjaiba

beleállítsák, azt számukra közelebb hozzák és érthetőbbé tegyék számukra. Úgy tűnik, ez a vállalkozás sikerült és
így a katolikus dogmatika megújulásáról beszélhetünk.

(Fila Béla)

Az első kötet tartalma: Prolegomena, Istentan, Teremtéstan, Krisztológia, Pneumatológia.

614 oldal

ISBN 978 963 7964 251

A dogmatika kézikönyve 2. kötet | AKCIÓS ÁRON: 2500 FT

A második kötet tartalma: Kegyelemtan, Ekkléziológia, Mariológia, Általános szentségtan, Részletes szentségtan,

http://vigilia.hu/konyv/interj%C3%BAk-nyilatkozatok-vallom%C3%A1sok-vigilia-k%C3%B6nyvek-sorozat-16-akci%C3%B3s-%C3%A1ron-200-ft
http://vigilia.hu/konyvek-kategoriankent/Akci%C3%B3s?q=node/43&cim=Az%20egyh%C3%A1z%20modelljei%20|%20AKCI%C3%93S%20%C3%81RON:%20500%20FT&szerzo=Avery%20Dulles
http://vigilia.hu/konyv/az-egyh%C3%A1z-modelljei-akci%C3%B3s-%C3%A1ron-500-ft
http://vigilia.hu/konyv/dogmatika-k%C3%A9zik%C3%B6nyve-1-k%C3%B6tet-akci%C3%B3s-%C3%A1ron-2500-ft
http://vigilia.hu/konyvek-kategoriankent/Akci%C3%B3s?q=node/43&cim=A%20dogmatika%20k%C3%A9zik%C3%B6nyve%201.%20k%C3%B6tet%20|%20AKCI%C3%93S%20%C3%81RON:%202500%20FT&szerzo=Theodor%20Schneider%20(szerk.)
http://vigilia.hu/konyvek-kategoriankent/Akci%C3%B3s?q=node/43&cim=A%20dogmatika%20k%C3%A9zik%C3%B6nyve%202.%20k%C3%B6tet%20|%20AKCI%C3%93S%20%C3%81RON:%202500%20FT&szerzo=Theodor%20Schneider%20(szerk.)
http://vigilia.hu/konyv/az-egyh%C3%A1z-modelljei-akci%C3%B3s-%C3%A1ron-500-ft
http://vigilia.hu/konyv/dogmatika-k%C3%A9zik%C3%B6nyve-1-k%C3%B6tet-akci%C3%B3s-%C3%A1ron-2500-ft
http://vigilia.hu/konyv/dogmatika-k%C3%A9zik%C3%B6nyve-2-k%C3%B6tet-akci%C3%B3s-%C3%A1ron-2500-ft
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Megrendelem!Szerző:
Ár:
Kiadás éve:

Luigi Giussani
900 Ft

2002

Megrendelem!Szerző:
Ár:
Kiadás éve:

Terri Apter
1600 Ft

2002

Megrendelem!Szerző:
Ár:

Kiadás éve:

Eva Petrik
470 Ft

2002

Eszkatológia, Szentháromságtan.

640 oldal

ISBN 978‐963‐7964‐27‐4

 

 

 

 

 

A kereszténység kihívásának eredete | XX. századi keresztény gondolkodók,
16. | AKCIÓS ÁRON: 200 FT

Giussani trilógiájának első kötete az emberben rejlő vallásos érzéket, a
természetfeletti iránti vágyat és nyitottságot állítja a középpontba. Jelen munka azt
fejti ki, hogy a kereszténység nem pusztán az általános emberi vallásos igény egyik,
kulturálisan meghatározott kifejezési formája, hanem történetileg egyedi, és Krisztus
személye nélkül megmagyarázhatatlan.

Sorozatszerkesztő: Lukács László

XX. századi keresztény gondolkodók sorozat, 16.

158 oldal

ISBN 9789637964533

ISSN 1216‐996X

 

A magabiztos gyermek | AKCIÓS ÁRON: 500 FT

Minden szülő szeretné, ha gyermeke kiegyensúlyozott, boldog és sikeres lenne. A
magabiztos gyermek gyakorlati útmutatás ahhoz, hogyan tudja a szülő határozottan és
szeretettel irányítani gyermekét, hogy érzelmileg kiegyensúlyozott, motivált, igyekvő
és erkölcsileg szilárd emberré váljon. Hasznos tanácsokkal segít, hogyan tudjuk helyes
önértékelésre tanítani gyermekünket. Egyúttal meggyőzően bizonyítja, hogy önmagunk
értékének fölismerése minden szellemi és erkölcsi fejlődés alapja. A könyv főbb témái:
az önbizalom hiányának tünetei, veszélyei – a szorongás, harag, depresszió – testvérek
féltékenykedése – barátok – az iskola – a kamaszkor különleges veszélyei – az
értékközpontú erkölcsi nevelés lehetőségei a családban.

256 oldal

ISBN 978 963 7964 657

 

Gyermekeimmel | Sapientia Családpedagógiai Füzetek sorozat, 1. | AKCIÓS
ÁRON: 100 FT

Könyvét Eva Petrik azoknak a szülőknek írta, akik örömmel figyelik gyermekeik növekedését, néha mégis gondot
okoz számukra, hogyan segítsék testi–lelki fejlődésüket. A szerző édesanyaként szerzett tapasztalatait gazdag
pedagógiai tudásával kiegészítve ad hasznos tanácsokat az édesanyáknak és édesapáknak.

Sapientia Családpedagógiai Füzetek sorozat, 1.

112 oldal

 

 

http://vigilia.hu/konyv/dogmatika-k%C3%A9zik%C3%B6nyve-2-k%C3%B6tet-akci%C3%B3s-%C3%A1ron-2500-ft
http://vigilia.hu/konyv/kereszt%C3%A9nys%C3%A9g-kih%C3%ADv%C3%A1s%C3%A1nak-eredete-xx-sz%C3%A1zadi-kereszt%C3%A9ny-gondolkod%C3%B3k-16-akci%C3%B3s-%C3%A1ron-200-ft
http://vigilia.hu/konyvek-kategoriankent/Akci%C3%B3s?q=node/43&cim=A%20kereszt%C3%A9nys%C3%A9g%20kih%C3%ADv%C3%A1s%C3%A1nak%20eredete%20|%20XX.%20sz%C3%A1zadi%20kereszt%C3%A9ny%20gondolkod%C3%B3k,%2016.%20|%20AKCI%C3%93S%20%C3%81RON:%20200%20FT&szerzo=Luigi%20Giussani
http://vigilia.hu/konyvek-kategoriankent/Akci%C3%B3s?q=node/43&cim=A%20magabiztos%20gyermek%20|%20AKCI%C3%93S%20%C3%81RON:%20500%20FT&szerzo=Terri%20Apter
http://vigilia.hu/konyv/magabiztos-gyermek-akci%C3%B3s-%C3%A1ron-500-ft
http://vigilia.hu/konyvek-kategoriankent/Akci%C3%B3s?q=node/43&cim=Gyermekeimmel%20|%20Sapientia%20Csal%C3%A1dpedag%C3%B3giai%20F%C3%BCzetek%20sorozat,%201.%20|%20AKCI%C3%93S%20%C3%81RON:%20100%20FT&szerzo=Eva%20Petrik
http://vigilia.hu/konyv/kereszt%C3%A9nys%C3%A9g-kih%C3%ADv%C3%A1s%C3%A1nak-eredete-xx-sz%C3%A1zadi-kereszt%C3%A9ny-gondolkod%C3%B3k-16-akci%C3%B3s-%C3%A1ron-200-ft
http://vigilia.hu/konyv/magabiztos-gyermek-akci%C3%B3s-%C3%A1ron-500-ft
http://vigilia.hu/konyv/gyermekeimmel-sapientia-csal%C3%A1dpedag%C3%B3giai-f%C3%BCzetek-sorozat-1-akci%C3%B3s-%C3%A1ron-100-ft
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Megrendelem!Szerző:
Ár:
Kiadás éve:

Józef Tischner
600 Ft

2001

Megrendelem!Szerző:
Ár:
Kiadás éve:

Alejandro García‐Durán
350 Ft

2000

Megrendelem!Szerző:
Ár:
Kiadás éve:

Luigi Giussani
650 Ft

1999

Kiadás éve: 2001

Hogyan éljünk? | XX. századi keresztény gondolkodók sorozat, 15. | AKCIÓS
ÁRON: 200 FT

Az ember legősibb kérdésére keresi a választ a könyv: hogyan éljünk? Mi az erkölcsi
kötelesség alapja? Melyek azok az értékek, amelyek nélkül nem tud emberül élni az
ember? Mi az erkölcsi norma értelme? Hogyan lehet megkülönböztetni a jó
cselekedetet a rossztól? Melyek az emberi együttélés szabályai?

XX. századi keresztény gondolkodók sorozat, 15. (Sorozatszerkesztő: Lukács László)

ISBN: 9789637964525

ISSN: 1216‐996X        

108 oldal

 

 

Kiadás éve: 2000

Chinchachoma Krisztusa | Vigilia‐füzetek sorozat, 5. | AKCIÓS ÁRON: 100 FT

„A gyerekek, akik a kábítószer rabjaivá válnak, akik elhagyják a szülői otthont, akik
prostituáltként próbálnak megélni, nem bűnösök, hanem áldozatok. Az utolsók a
sorban, akiket segítenünk kell, hogy az első helyet foglalhassák el.”

Vigilia‐füzetek sorozat, 5.

72 oldal

ISBN 9789637964517

Kiadás éve: 1999

A vallásos érzék | XX. századi keresztény gondolkodók sorozat, 14. | AKCIÓS
ÁRON: 100 FT

„A vallásos érzék (Il senso religioso) Giussani egyik legalapvetőbb munkája, az általa alapított mozgalom, a
Comunione e Liberazione vallási elmélyülésének első igazi vezérkönyve. Eleven közvetlenséggel érzékelteti a
kereső fiatalokkal és értelmiségiekkel folytatott párbeszédet. Az egész művet átható élményszerűen hiteles
előadás tudatosabb megéléshez segíti a hívő olvasót, az elfogulatlan nem hívő emberrel hitelesen megismerteti a
vallásos hit magatartását és logikáját, és alkalmas arra, hogy sokakat olyan rádöbbenésre és készségre vezessen,
amely számukra addigi életükben ismeretlen volt.” (Erdő Péter)

http://vigilia.hu/konyv/gyermekeimmel-sapientia-csal%C3%A1dpedag%C3%B3giai-f%C3%BCzetek-sorozat-1-akci%C3%B3s-%C3%A1ron-100-ft
http://vigilia.hu/konyvek-kategoriankent/Akci%C3%B3s?q=node/43&cim=Hogyan%20%C3%A9lj%C3%BCnk?%20|%20XX.%20sz%C3%A1zadi%20kereszt%C3%A9ny%20gondolkod%C3%B3k%20sorozat,%2015.%20|%20AKCI%C3%93S%20%C3%81RON:%20200%20FT&szerzo=J%C3%B3zef%20Tischner
http://vigilia.hu/konyv/hogyan-%C3%A9lj%C3%BCnk-xx-sz%C3%A1zadi-kereszt%C3%A9ny-gondolkod%C3%B3k-sorozat-15-akci%C3%B3s-%C3%A1ron-200-ft
http://vigilia.hu/konyvek-kategoriankent/Akci%C3%B3s?q=node/43&cim=Chinchachoma%20Krisztusa%20|%20Vigilia-f%C3%BCzetek%20sorozat,%205.%20|%20AKCI%C3%93S%20%C3%81RON:%20100%20FT&szerzo=Alejandro%20Garc%C3%ADa-Dur%C3%A1n
http://vigilia.hu/konyv/chinchachoma-krisztusa-vigilia-f%C3%BCzetek-sorozat-5-akci%C3%B3s-%C3%A1ron-100-ft
http://vigilia.hu/konyvek-kategoriankent/Akci%C3%B3s?q=node/43&cim=A%20vall%C3%A1sos%20%C3%A9rz%C3%A9k%20|%20XX.%20sz%C3%A1zadi%20kereszt%C3%A9ny%20gondolkod%C3%B3k%20sorozat,%2014.%20|%20AKCI%C3%93S%20%C3%81RON:%20100%20FT&szerzo=Luigi%20Giussani
http://vigilia.hu/konyv/hogyan-%C3%A9lj%C3%BCnk-xx-sz%C3%A1zadi-kereszt%C3%A9ny-gondolkod%C3%B3k-sorozat-15-akci%C3%B3s-%C3%A1ron-200-ft
http://vigilia.hu/konyv/chinchachoma-krisztusa-vigilia-f%C3%BCzetek-sorozat-5-akci%C3%B3s-%C3%A1ron-100-ft
http://vigilia.hu/konyv/vall%C3%A1sos-%C3%A9rz%C3%A9k-xx-sz%C3%A1zadi-kereszt%C3%A9ny-gondolkod%C3%B3k-sorozat-14-akci%C3%B3s-%C3%A1ron-100-ft
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Megrendelem!Szerző:
Ár:
Kiadás éve:

Gertrud von le Fort
320 Ft

1999

Megrendelem!Ár:
Kiadás éve:

430 Ft
1998

Megrendelem!Szerző:
Ár:
Kiadás éve:

Örsy László
530 Ft

1997

XX. századi keresztény gondolkodók sorozat, 14.

218 oldal

ISBN 9789637964487

ISSN 1216‐996X

 

Utolsó a vérpadon | Vigilia‐füzetek sorozat, 4. | AKCIÓS ÁRON: 100 FT

A szerző gazdag írói munkásságából is kiemelkedik Die Letzte am Schafott című
novellája, amelyben az 1794‐ben Párizsban kivégzett tizenhat kármelita apácának állít
emléket. Történetüket az írónő Blanche de la Force képzeletbeli figurájával egészíti ki,
s ezzel a legendák szimbolikus jelentést hordozó világába emeli fel.

Vigilia‐füzetek sorozat, 4.

64 oldal

ISBN 9637964460      

ISSN 1218‐1129

 

Kiadás éve: 1998

A hit hirdetése a mai társadalomban | Egyház a társadalomban sorozat, 2. |
AKCIÓS ÁRON: 100 FT

A francia püspöki kar sajátos vizsgálatot indított el 1994‐ben: az egyház helyzetét és
küldetését keresték a mai társadalomban. Végül az eredményeket egy másik
tanulmányban szűrték le, amelyet "levél" formájában ajánlottak a francia
katolikusoknak. A magyar helyzet ugyan eltérő a franciáétól, a kötet vizsgálódása mégis
eligazítást adhat a magyar keresztények útkeresésében is.

Egyház a mai társadalomban sorozat, 2.

202 oldal

 

Kiadás éve: 1997

A Lélekre nyitottan ‐ Szerzetesélet a II. Vatikáni zsinat után | AKCIÓS ÁRON:
100 FT

A II. Vatikáni zsinat az egyház lényegét, eredetét és célját, feladatait és lehetőségeit tárta fel. Az ősegyházhoz és a
két évezredes keresztény hagyományhoz visszanyúlva merített ehhez ösztönzést. Úgy kívánta az egyházat közelebb
vinni Krisztushoz és a modern világhoz: alkalmasabbá tenni arra, hogy a népek világossága, Krisztus, újra teljes
ragyogásában tündökölhessen az egyház életében.

A zsinat szerint az egyházban mindenki meghívást kapott az életszentségre. Mégis sajátos helyet foglalnak el benne
a szerzetek, amelyeknek tagjai fogadalommal kötelezik el magukat az evangéliumi tanácsok követésére, s arra, hogy
a Szentháromság életéből merítve szeretetközösségre lépnek egymással. A szerzetesi életforma szerves részét
alkotja az egyház életének: Krisztus radikális követését és a krisztusi közösség prófétai jelét mutatja fel a világnak.

A zsinat mélyreható reformokat indított el a szerzetek életében is. Örsy László SJ cselekvő részese volt a
szerzetesi élet megújulásának. A világszerte ismert kánonjogász és teológus 1921‐ben született, tanulmányait

Rómában, Leuvenben és Oxfordban végezte. A zsinat idején, 1960‐tól 1966‐ig éppen

http://vigilia.hu/konyv/vall%C3%A1sos-%C3%A9rz%C3%A9k-xx-sz%C3%A1zadi-kereszt%C3%A9ny-gondolkod%C3%B3k-sorozat-14-akci%C3%B3s-%C3%A1ron-100-ft
http://vigilia.hu/konyvek-kategoriankent/Akci%C3%B3s?q=node/43&cim=Utols%C3%B3%20a%20v%C3%A9rpadon%20|%20Vigilia-f%C3%BCzetek%20sorozat,%204.%20|%20AKCI%C3%93S%20%C3%81RON:%20100%20FT&szerzo=Gertrud%20von%20le%20Fort
http://vigilia.hu/konyv/utols%C3%B3-v%C3%A9rpadon-vigilia-f%C3%BCzetek-sorozat-4-akci%C3%B3s-%C3%A1ron-100-ft
http://vigilia.hu/konyvek-kategoriankent/Akci%C3%B3s?q=node/43&cim=A%20hit%20hirdet%C3%A9se%20a%20mai%20t%C3%A1rsadalomban%20|%20Egyh%C3%A1z%20a%20t%C3%A1rsadalomban%20sorozat,%202.%20|%20AKCI%C3%93S%20%C3%81RON:%20100%20FT&szerzo=
http://vigilia.hu/konyv/hit-hirdet%C3%A9se-mai-t%C3%A1rsadalomban-egyh%C3%A1z-t%C3%A1rsadalomban-sorozat-2-akci%C3%B3s-%C3%A1ron-100-ft
http://vigilia.hu/konyvek-kategoriankent/Akci%C3%B3s?q=node/43&cim=A%20L%C3%A9lekre%20nyitottan%20-%20Szerzetes%C3%A9let%20a%20II.%20Vatik%C3%A1ni%20zsinat%20ut%C3%A1n%20%20|%20AKCI%C3%93S%20%C3%81RON:%20100%20FT&szerzo=%C3%96rsy%20L%C3%A1szl%C3%B3
http://vigilia.hu/konyv/utols%C3%B3-v%C3%A9rpadon-vigilia-f%C3%BCzetek-sorozat-4-akci%C3%B3s-%C3%A1ron-100-ft
http://vigilia.hu/konyv/hit-hirdet%C3%A9se-mai-t%C3%A1rsadalomban-egyh%C3%A1z-t%C3%A1rsadalomban-sorozat-2-akci%C3%B3s-%C3%A1ron-100-ft
http://vigilia.hu/konyv/l%C3%A9lekre-nyitottan-szerzetes%C3%A9let-ii-vatik%C3%A1ni-zsinat-ut%C3%A1n-akci%C3%B3s-%C3%A1ron-100-ft
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Megrendelem!Szerző:
Ár:
Kiadás éve:

Jean‐Marie Lustiger
370 Ft

1997

Megrendelem!Szerző:
Ár:
Kiadás éve:

John Powell
1800 Ft

1997

Megrendelem!Szerző:
Ár:
Kiadás éve:

Rónay László
580 Ft

1997

Rómában, Leuvenben és Oxfordban végezte. A zsinat idején, 1960‐tól 1966‐ig éppen
Rómában, a Gregoriana Egyetemen volt a kánonjog professzora.

Könyve a szerzetesi élet zsinati megújulásának lehetőségeit elemzi biblikus alapokon.
Amikor most, három évtizedes késéssel megjelenik magyarul, sokat segíthet a
szerzetesélet újjáéledésében és megerősödésében hazánkban is.

237 oldal

ISBN 9789637964355

 

Emberhez méltón | AKCIÓS ÁRON: 100 FT

Jean‐Marie Lustiger bíborost rendszeresen felkérik, mondja el véleményét a
társadalmat foglalkoztató nagy kérdésekről. Elég lesz megemlítenünk néhány beszédét,
hogy láthatóvá váljék, miféle összefüggésben és miféle hallgatóság előtt szólt korunk
erkölcsi és szellemi kihívásairól. Párizsban előadásokat tartott a Műegyetem, az Assas
Jogi Kar, a Gazdaságpolitikai Társaság és a Jövő Fóruma hallgatói előtt, szentbeszédet a
parlamenti képviselőknek, beszédet mondott egy római szinóduson, egy prágai
kongresszuson, egy berlini konferencián... Innen ez az esszé: alaposan megérlelt
szintézise néhány sokszor végiggondolt és több oldalról is megközelített témának.

120 oldal

ISBN 9789637964347

 

Miért félek a szeretettől? | AKCIÓS ÁRON: 1400 FT

Hatalmas képességek és vágyak élnek bennünk a szeretetre. Sokan mégsem tapasztalják
meg az emberi szeretet örömét, mert félnek mások elutasításától és közönyétől.
Gyakran szenvedünk a magánytól, a frusztrációtól, az érzelmi és lelki éhezéstől. Nem
merjük megmutatni énünket, mert használhatatlannak és csúnyának tartjuk magunkat.
Védekezésül ösztönösen falakat építünk, mert attól félünk, hogy a többiek elutasítanak
minket. Ez a könyv megtanít arra, hogyan döntsük le ezeket a falakat, és hogyan
fogadjuk el magunkat olyannak, amilyenek vagyunk – hogy megértsük önmagunkat,
megtanuljuk legyőzni a szorongásokat, amelyek magányossá tesznek. Csak így fogjuk
fölfedezni, mennyire tudunk örülni a szeretetnek és az életnek.

John Powell, S. J. Chicagóban a Loyola egyetem professzora. Kiváló előadó és tanár,
számos rendkívül sikeres és népszerű könyv szerzője. A személyiségről szóló írásaiban
mesterien ötvözi a lélektan meglátásait és a keresztény hit igazságait, hogy segítse
olvasóit az önismeret és a lelki élet útján.

108 oldal

 

 

Mítosz és emlékezet | AKCIÓS ÁRON: 100 FT

Esszék, tanulmányok a 20. század magyar irodalmáról: Sík Sándor, Illyés Gyula, Berda József, Radnóti Miklós, Vas
István, Takáts Gyula, Thurzó Gábor, Jékely Zoltán, Rónay György, Mándy Iván, Pilinszky János, Nemes Nagy Ágnes,
Szabó Magda, Rákos Sándor műveiről.

280 oldal

ISBN: 9637964371

 

 

 

http://vigilia.hu/konyv/l%C3%A9lekre-nyitottan-szerzetes%C3%A9let-ii-vatik%C3%A1ni-zsinat-ut%C3%A1n-akci%C3%B3s-%C3%A1ron-100-ft
http://vigilia.hu/konyvek-kategoriankent/Akci%C3%B3s?q=node/43&cim=Emberhez%20m%C3%A9lt%C3%B3n%20|%20AKCI%C3%93S%20%C3%81RON:%20100%20FT&szerzo=Jean-Marie%20Lustiger
http://vigilia.hu/konyv/emberhez-m%C3%A9lt%C3%B3n-akci%C3%B3s-%C3%A1ron-100-ft
http://vigilia.hu/konyv/mi%C3%A9rt-f%C3%A9lek-szeretett%C5%91l-akci%C3%B3s-%C3%A1ron-1400-ft
http://vigilia.hu/konyvek-kategoriankent/Akci%C3%B3s?q=node/43&cim=Mi%C3%A9rt%20f%C3%A9lek%20a%20szeretett%C5%91l?%20|%20AKCI%C3%93S%20%C3%81RON:%201400%20FT&szerzo=John%20Powell
http://vigilia.hu/konyvek-kategoriankent/Akci%C3%B3s?q=node/43&cim=M%C3%ADtosz%20%C3%A9s%20eml%C3%A9kezet%20|%20AKCI%C3%93S%20%C3%81RON:%20100%20FT&szerzo=R%C3%B3nay%20L%C3%A1szl%C3%B3
http://vigilia.hu/konyv/emberhez-m%C3%A9lt%C3%B3n-akci%C3%B3s-%C3%A1ron-100-ft
http://vigilia.hu/konyv/mi%C3%A9rt-f%C3%A9lek-szeretett%C5%91l-akci%C3%B3s-%C3%A1ron-1400-ft
http://vigilia.hu/konyv/m%C3%ADtosz-%C3%A9s-eml%C3%A9kezet-akci%C3%B3s-%C3%A1ron-100-ft
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Megrendelem!Szerző:
Ár:
Kiadás éve:

Luigi Giussani
395 Ft

1994

 

Kiadás éve: 1994

A modern ember vallási tudata. – A keresztény tapasztalat útján | XX.
századi keresztény gondolkodók, 4. | AKCIÓS ÁRON: 200 FT

Luigi Giussani két művét tartalmazza ez a program. A modern ember vallási tudatában
rövid, érdekes elemzését adja az emberiség szellemtörténetének. Kiindulópontul T. S.
Eliot egy verse szolgál, a szerző ehhez fűzi gondolatait. A két rész címét is innen
meríti: Az emberiség hagyta el az egyházat? Vagy az egyház hagyta el az
emberiséget? Különösen érdekes az idézetekkel bőségesen illusztrált könyvben, hogy
kézzelfogható eszközül szolgálhat napjaink vitáiban is. 
A keresztény tapasztalat útján segít meglátnunk, hogy létezik válasz az embert feszítő
problémákra: Jézus Krisztus személyében. Aki lassan, elmélkedve olvassa ezt a művet,
megerősödhet abban az érzésében, hogy a teljes válasz az ember legmélyebb
kérdéseire a kereszténységben lelhető fel. A gondolatmenet végén „módszertani”
iránymutatást is kapunk: ha mindezt beláttuk, mitévők legyünk. 

XX. századi keresztény gondolkodók, 4.

 

 

 

kapcsolat | impresszum | belépés

http://vigilia.hu/konyv/m%C3%ADtosz-%C3%A9s-eml%C3%A9kezet-akci%C3%B3s-%C3%A1ron-100-ft
http://vigilia.hu/konyv/modern-ember-vall%C3%A1si-tudata-%E2%80%93-kereszt%C3%A9ny-tapasztalat-%C3%BAtj%C3%A1n-xx-sz%C3%A1zadi-kereszt%C3%A9ny-gondolkod%C3%B3k-4
http://vigilia.hu/konyvek-kategoriankent/Akci%C3%B3s?q=node/43&cim=A%20modern%20ember%20vall%C3%A1si%20tudata.%20%E2%80%93%20A%20kereszt%C3%A9ny%20tapasztalat%20%C3%BAtj%C3%A1n%20|%20XX.%20sz%C3%A1zadi%20kereszt%C3%A9ny%20gondolkod%C3%B3k,%204.%20|%20AKCI%C3%93S%20%C3%81RON:%20200%20FT&szerzo=Luigi%20Giussani
http://vigilia.hu/konyv/modern-ember-vall%C3%A1si-tudata-%E2%80%93-kereszt%C3%A9ny-tapasztalat-%C3%BAtj%C3%A1n-xx-sz%C3%A1zadi-kereszt%C3%A9ny-gondolkod%C3%B3k-4
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