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MEGHÍVÓ 
 

Az Egyházi Könyvtárak Egyesülése 
 

Isten látta, hogy nagyon jó mindaz, amit alkotott (Ter 1, 31a) 
Minden, mi él, Téged hirdet… 

a Teremtő dicsérete – a teremtmény felelőssége 
 

címmel szakmai napot szervez 
 

időpont: 2019. október 2. 
helyszín: MTA KIK 

(Budapest V. kerület, Arany János u. 1.) 
 
 

PROGRAM 
9.30 – 10.00   érkezés 
 
10.00 – 10.10  köszöntő-bevezető 
 
10.10 – 12.00 előadások 
 

Nobilis Márió 
Ferenc pápa: Laudato si’(Áldott légy)  
A közös otthon gondozása alcímű enciklikája 

Áldott légy, Uram, földanya-nővérünkért,  
ki fenntart és ellát minket, gyümölcsöket,  
színes virágokat és füvet terem!  (Assisi Szent Ferenc: Naphimnusz)  

 
Laurinyecz Mihály 

Teremtésvédelem és a keresztény remény erénye  
a realitás-ködlámpák fényében 

A mi hazánk azonban a mennyben van. (Fil 3, 20a) 

Ürge Dóra 
Éghajlatváltozás: tények, tévhitek, kérdések 

Mindent szabad nekem, de nem minden használ  (1 Kor 10, 23a) 

 
Sallai Ágnes – Szabó Ádám:  

Muzeális zoológiai könyvek az MTA Könyvtár  
alapító állományában  

Isten megteremtette a mezei vadakat fajuk szerint,  
a háziállatokat fajuk szerint és az összes csúszómászót  
a földkerekségen, fajonként. (Ter 1, 25) 
 

 
12.00 – 13.00 büféebéd 



 

 
13.00 –14.40 előadások  
 

Szatmári Györgyi 
A Teremtő dicsérete – a teremtmény felelőssége 

Isten látta, hogy nagyon jó mindaz, amit alkotott. (Ter 1, 31a) 
Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be és hajtsátok uralmatok alá a földet! ( Ter 1, 28b) 

 
Kodácsy Tamás 

Teremtésvédelem az emberiséget fenyegető veszélyek közepette 
Amit magadnak nem szeretnél,  
azt másnak se tedd. (Tób 4, 15a)  

  
Szűcs Kinga 

Fenntartható fejlődés, fenntarthatóság, társadalmi igazságosság 
Magyarországi Evangélikus Egyház Ararát Teremtésvédelmi 
Munkacsoportjának tevékenységéről 

Hordozzátok egymás terhét, 
 így teljesítitek Krisztus törvényét.  (Gal 6,2)  

 
Fráter Erzsébet  

Mit üzen a Biblia a növényeken keresztül?  
Nézzétek a liliomokat, miként növekednek: nem fáradoznak, nem is fonnak, de mondom nektek, 
hogy Salamon teljes dicsőségében sem öltözött úgy, mint ezek közül bármelyik. (Luk 12,27) 

 
 

 
 

Isten, aki nagylelkű elköteleződésre hív minket,  
és arra, hogy mindent neki adjunk, eltölt minket  

a szükséges erővel és világossággal, hogy előre haladhassunk.  
E világ szívében továbbra is jelen van az élet Ura, aki nagyon szeret minket.  

Ő nem hagy el bennünket, nem hagy magunkra,  
mert végérvényesen eggyé vált földünkkel,  

és szeretete mindig segít, hogy új utakat találjunk. 
Áldott legyen! 

 
(Ferenc pápa 

Laudato si’ kezdetű enciklikája 
közös otthonunk gondozásáról 

245. bekezdés) 
 
 
 
 
 
 
 

Jelenlétével hozzájárul, hogy a programon készült fényképeket az Egyesülés 

a honlapján és közösségi oldalán nyilvánossá tegye. 
 
 


