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Megnyitó
A Szent István Társulat szervezésében az idén huszonnegyedik alkalommal kerül megrendezésre a Szent István Könyvhét, a keresztény szellemiségű könyvkiadók hazai seregszemléje. A rendezvény hivatalosan május 9-én veszi kezdetét, ünnepi megnyitójára 2016.
május 9-én (hétfőn), 11 órakor a Pázmány Péter Katolikus Egyetem dísztermében (Budapest VIII. kerület, Szentkirályi u. 28. II. emelet, Szent II. János Pál pápa terem) kerül sor.
A könyvhetet ERDŐ PÉTER bíboros, prímás, a Szent István Társulat fővédője nyitja meg. A megnyitón bemutatásra kerülnek a könyvhét újdonságai, majd ERDŐ PÉTER
bíboros, valamint SPÁNYI ANTAL székesfehérvári megyéspüspök, a Magyar Katolikus
Rádió vezérigazgatója átadják az idei Stephanus-díjakat: teológiai kategóriában KOCSIS
IMRE professzor úrnak, irodalmi kategóriában pedig MICHAEL HESEMANN történésznek. A díjazottakat SZUROMI SZABOLCS ANZELM OPraem, a Pázmány Péter
Katolikus Egyetem rektora és FORGÓ ANDRÁS történész, egyetemi docens méltatja.
A megnyitón közreműködik a Budapesti Vonósok Vonósnégyese.

Kiadók
A pesti Ferenciek terén naponta 9–19 óráig 30 könyvkiadó várja az érdeklődőket. A kiállítók hazánk számos térségét képviselik: Budapesten kívül Szegedről, Nyíregyházáról,
Pannonhalmáról, Kecskemétről, Sümegről, de Erdélyből és Délvidékről is érkezik egyegy könyvkiadó. Az egyes kiadók által képviselt szervezetek, egyesületek, egyházak köre is
szerteágazó.

A magyarországi szerzetesrendeket képviselő kiadók
01. Agapé Kiadó (ferencesek, Szeged – Újvidék)
02. Pannonhalmi Főapátság Bencés Kiadó (bencések, Bp. – Pannonhalma)
03. Don Bosco Kiadó (szaléziak, Budapest)
04. Jezsuita Kiadó (jezsuiták, Budapest)
05. Korda Kiadó (Jézus Szíve Népleányai, Kecskemét)

A protestáns egyházi közösségeket képviselő kiadók
06. Harmat Kiadó (Budapest)
07. Kálvin János Kiadó (Református Egyház, Budapest)
08. Luther Kiadó (Evangélikus Egyház, Budapest)
09. Magyar Bibliatársulat Alapítvány (Budapest)
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Az egyházi sajtó képviseletében részt vevő kiadók
10. Új Ember Kiadó (Budapest)
11. Verbum Keresztény Kulturális Egyesület (Kolozsvár)
12. Vigilia Kiadó (Budapest)

Katolikus egyházi kiadók
13. Ecclesia Szövetkezet (Budapest)
14. Jel Kiadó (Budapest)
15. Marana Tha Alapítvány (Budapest)
16. Szent Atanáz Könyv- és Kegytárgybolt (Nyíregyháza)
17. Szent Gellért Egyházi Kiadó (Szeged)
18. Szent Gellért Kiadó és Nyomda (Budapest)
19. Szent István Társulat (Budapest)
20. Új Város Kiadó (Budapest)
21. II. János Pál pápa Antikvárium (Budapest)

Magánkiadók és terjesztők
22. Éghajlat Könyvkiadó (Budapest)
23. Etalon Film Kiadó (Budapest)
24. John Henry Newman Oktatási Központ (Sümeg)
25. Kairosz Kiadó (Budapest)
26. Kiskapu Kiadó (Budapest)
27. Lazi Kiadó (Szeged)
28. L’Harmattan Kiadó (Budapest)
29. Simon Kiadó (Budapest)
30. Tinta Kiadó (Budapest)
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Kiadványok
A könyvhétre ellátogató olvasókat idén közel 7000 kiadvánnyal, köztük 71 könyvheti újdonsággal és nagy kedvezményekkel várják a kiadók. Új irodalmi, lelkiségi, teológiai, történeti és filozófiai művek egyaránt megjelennek. Ízelítő a gazdag kínálatból:

Szent István Társulat
Michael Hesemann: Stigmata. Akik Krisztus sebhelyeit viselik. A stigmák a
keresztény misztika legtitokzatosabb jelenségei közé tartoznak. Hívők és kételkedők évszázadok óta vitatkoznak: vajon a stigmatizáció csoda, önszuggesztió vagy egyszerűen ügyes csalás? Bár az újabb eseteket modern műszerek segítségével – gyakran szkeptikus hozzáállással – orvosok, pszichiáterek
és egyházi szakemberek is hosszasan vizsgálták, mégsem találtak természetes magyarázatot sebeikre.
A 2016-ban a Stephanus-díj irodalmi kategóriájával jutalmazott Michael Hesemann
legújabb könyvében közérthető modernséggel tárgyalja a legismertebb
stigmatizáltak: Assisi Szent Ferenc, Sienai Szent Katalin, Emmerich Anna
Katalin, Pietrelcinai Szent Pio történetét, a személyükre vonatkozó egyházi
megítélést és a tudományos vizsgálatok eredményeit – ugyanakkor nem
hallgatja el az olykor problémás eseteket sem.
Kocsis Imre: Lukács evangéliuma. A Lukács szerinti evangélium a legkedveltebb szentírási könyvek közé tartozik, választékos előadásmódja és történeti
érdeklődése miatt. A kötet szerzője, aki az idei Szent István Könyvhéten a
Stephanus-díj teológiai kategóriájában részesül, szövegmagyarázata során figyelembe veszi az elmúlt évtizedek kutatási eredményeit, és külön hangsúlyt helyez arra a tanításra, melyet az evangélista kifejezésre akart juttatni.
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának professzora
szakszerű Szentírás-magyarázata nélkülözhetetlen segítséget nyújt az igehirdetés számára, de haszonnal forgathatják a teológiai hallgatók éppúgy, mint
a Biblia iránt érdeklődő, hitében elmélyülni kívánó nagyközönség.
Lackfi János: Öt seb. A népszerű költő a szerepvers hagyományát megújítva öt
közismert ókori (Szent Pál apostol, Remete Szent Antal, Szent Ágoston) és
középkori szent (Assisi Szent Ferenc, Árpád-házi Szent Margit) hangján
szólal meg.
A kötet nemcsak rendhagyó kísérlet, hanem egyedülálló teljesítmény – mind
a Lackfi-életművön, mind a kortárs lírán belül: különleges és eredeti műfajszintézisével a tárgyias líra mintadarabját alkotja meg, ahol a szenteknek tapintható „arca lesz”.
Csókay András: Idegsebészet és hétköznapi misztika. A szerző előző könyveiben bemutatta, hogyan késztette őt Jézus a budapesti domonkos templomban lévő feszület előtt bűnös életvitele elhagyására. Új kötetében elénk tárja
további lelki fejlődése útját, mely az úgynevezett második megtéréséhez vezetett.
Csókay András idegsebészt tízéves fia, Marci tragikus elvesztése kimondhatatlan fájdalommal és depresszióval töltötte el. Könyvében ezt a tapasztalatát igyekezett megfogalmazni. Sokszor csupán töredékes gondolatokat olvashatunk benne, hisz a szenvedést nehéz szavakba önteni. Vallomása egy
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szenvedő ember tanúságtétele, hogy általa hozzásegítse embertársait a feltámadt Krisztussal egyesült élethez – különösen azokat, akiket nagy veszteség ért vagy nagy nehézségek között élnek.
Beran Ferenc: A lelki élet teológiája. Az ember ősi tapasztalata, hogy kiapadhatatlan vágyat érez a Teljesség felé, és ezt a földi dolgok soha nem tudják teljes mértékben kielégíteni. Ez a vágy és annak „beteljesülni nem tudása” az
élet kisebb eseményeiben is tetten érhető.
A hívő ember, a Biblia és egyéni megtapasztalása alapján e vágyának forrását
Isten Lelkében találta meg, aki „megragadja”, „táplálja” és „vezeti” őt. A
kötet e lelki élet tapasztalatait és annak rendszerezett tudományos bemutatását, foglalatát tartalmazza.
Czigány György: Kilenc szimfónia. A költő legújabb és régi verseit egyfajta benső rezonancia fűzi össze: egymásra zenei és atmoszferikus módon utaló darabjai – dallamok, fő- és melléktémák – eleven folyamatában rendeződtek
szimfónia cím alá, ahogyan egykoron barátjáé, Weöres Sándoré is.
Amiként a szerző fogalmaz: a vers végül elvont valóságában olyan, mint a
zene, nem lehet megmondani, lefordítván köznapi szavakra, hogy miről
szól. Van elmesélhető tartalma, de maga a vers zene mivoltában fogadható
csak be…
Frenyó Zoltán: A filozófia tankönyve. A kötet a filozófia legfontosabb tanaival,
fogalmaival, gondolkodóival, korszakaival és irányzataival ismerteti meg olvasóját. Anyagát a szerző alapvetően történeti rendben tárgyalja, s ennek
mentén tér ki a filozófia rendszerének és a filozófia egyes ágazatainak problémáira. Az olvasó nyomon követheti a filozófiai gondolkodás alakulását az
ókori keleti kezdetektől az antik görög és római filozófián, valamint a középkori keresztény filozófián keresztül az újkori európai filozófia kibontakozásáig és mai helyzetéig. A könyv végül a magyar filozófia történetéről ad
áttekintést. A kibontakozó és egymást követő eszméket egyes korábbi beállításoktól eltérően a szerző igyekezett valódi és maradandó értékeiknek
megfelelően elhelyezni a filozófia történetében. Az egyes korszakok tárgyalását és a filozófusok tanainak ismertetését minden fejezetben a klasszikus
művekből vett bőséges szemelvények követik. Az olvasó így egyúttal megismerkedhet a filozófusok legfontosabb szövegeivel, és közvetlen élményt
szerezhet maguknak a leghíresebb filozófusoknak az olvasása által. A kötetet így a művelt nagyközönség és a tanulóifjúság egyaránt haszonnal forgathatja.
A leprások orvosa. Isten Szolgája, Alessandro Nottegar élete. A színes képekkel
gazdagon illusztrált könyvecske a Regina Pacis Közösség alapítójának életét,
munkásságát mutatja be a közeli hozzátartozók és a betegek vallomásai, tanúságtételei által.
Bodnár Dániel: Márton, a békesség és könyörületesség szentje. Szent Márton
tours-i püspök (316/317–398) a Római Birodalom Pannonia tartományában, Savaria városában – a mai Szombathelyen – született, az első szentként
tisztelt hitvalló. A nyugati szerzetesség megalapítója, először a galliai
Ligugében, majd Marmoutierben hozott létre kolostort…
Bodnár Dániel regénye e rendkívüli, krisztusi lelkületű személyiség életútját
rajzolja meg, bemutatva a gyógyító, a szegényeket segítő, Isten kegyelméből
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csodákat végrehajtó Mártont, s küzdelmeit a pogányokkal, a világi hatalmasságokkal, és Krisztus legfőbb ellenségével, az ördöggel. A tours-i püspök
nem csupán hirdette, de a mindennapokban is megélte az evangéliumot, elutasítva a hatalom szeretetét, megvalósítva közösségében a szeretet hatalmát.
Elvira anya: Az ölelés. A Cenacolo Közösség története. Ez az első alkalom,
hogy Rita Agnese Petrozzi, az egész világon elterjedt Cenacolo Közösség
alapítója – és akit sokan csak Elvira anyaként vagy a „drogosok nővéreként”
ismernek –, elmeséli rendkívüli élettörténetét: hivatását, a fiatalok érkezését,
sajátos pedagógiájának kialakulását, a Cenacolo Közösség alapértékeit és fejlődését.
„Én csak egy szegény, egyszerű nő vagyok, akit az irgalmas Isten arra hívott, hogy hajoljak le a mai fiatalok sebeihez. Sem kellő tanultsággal, sem műveltséggel nem rendelkezem ahhoz, hogy mélyenszántó és nagy ívű beszédet tartsak, de nagy öröm tölt el, amiért
igazán tanúsíthatom, hogy én vagyok az első, aki csodálkozik mindazon, ami a mai
napig végbement közösségünk életében. Hogyan találhattam volna ki én egy ilyen történetet? Én vagyok az első, aki ámulva nézem, és örülök, hogy részese lehetek. Minden
anélkül történt, hogy észrevettem volna, fejest ugrottam Isten irgalmasságába, nekigyürkőztem, hogy szeressek, szeressek, szeressek… és szolgáljak!”
Fésűs Éva: Csepp víz. Összegyűjtött versek. Ki ne ismerné Éva néni kedves állatmeséit, amelyeken generációk sora nőtt fel, és lettek az esti mesélések elhagyhatatlan szereplői. Ezek tették ismertté a nevét, de kevesen tudják,
hogy igazán a versei azok, amelyek végigkísérik hosszú életét. Már egészen
fiatalon verseket írt, ugyanazzal a plasztikus hajlékonysággal és kifejező erővel bánva a magyar nyelvvel, amint azt meséiben is megismertük. Az élet
számtalan eseményét, érzéseit megörökítő, Istent kereső és Istenre hagyatkozó gondolatai finoman érzékeny világlátását tükrözik.
Lukács László: Az Igazság munkatársa. Joseph Ratzinger – XVI. Benedek
pápa élete és műve. A könyv az emeritus pápa életútján vezeti végig az olvasót, középpontban nyolcesztendős pápaságának eseményeivel. Az életrajzot követő tanulmányok teológiájának legfontosabb jellegzetességeit mutatják be: egy mélyen hívő, Krisztusban élő ember gondolatvilágát, aki ugyanakkor mindenestül benne él korának eseményeiben, útkereséseiben és válságaiban. Remélni lehet, hogy életének és művének fényében kirajzolódik igazi nagysága, amely a látszólagos rejtettség mögött meghúzódik.
Szerény köszönet ez mindazért, amit XVI. Benedek egy hosszú élet hűséges
szolgálatával tett az Igazság szolgálatában, amelynek munkatársául szegődött. Ahogy püspöki jelmondata jelzi: annak az Igazságnak szolgálatában,
amely Isten szeretetének fényében bevilágítja a történelmet és minden egyes
ember életútját.
Adalbert Hamman: Így éltek az első keresztények. Milyen problémákkal kellett megbirkózniuk családi és magánéletükben azoknak, akik az egyház tagjai
lettek? Hogyan fogadta őket a pogány világ? Miben jutott kifejezésre testvéri
szellemük, milyenek voltak istentiszteleteik? Hogyan éltek az első keresztények?
A múlt századi, e tárgyú regények romantikus képe helyett e könyv lapjain
egy másik: reálisabb, hétköznapibb rajzolódik ki. Szerzője mesteri tudással
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szólaltatja meg a II. század dokumentumait, melyek máig is friss színekkel
ábrázolják az első keresztények mindennapi örömeit és küzdelmeit.
Tóth Sándor: Fény- és lombhullámok. „Így csak az képes írni, aki maga is félig a föld
felszíne fölött jár, kinek alapélménye eredendően metafizikai, aki az elme számára felfoghatatlant próbálja rendszerbe fogni, egységben láttatni. Ebben a világképben minden
mindennel összeér, egymást erősíti; a legegyszerűbb tárgy is önmagán túlmutató jelentéssel
bír. A külső és belső világ egymásra hangolódásának megléte elengedhetetlen feltétele a
dolgok, történések rejtett szálainak felfedésére. A kötet írásait a személyes hang hozza
közelségbe. Ennek a személyes hangnak köszönheti a könyv a stílusát, olvasmányosságát. Ez a hang a szerző alkatából fakad, abból a törekvéséből, hogy a retináján és lelkületén átszűrt világból minél többet adhasson át olvasóinak” – vallja a kötetről Gy.
Szabó András irodalomtörténész.
Tim Guénard: Erősebb a gyűlöletnél. Életem ugyanolyan horpadt, szétvert, mint az
arcom. Csak az orrom huszonhétszer tört el. Huszonhárom törés a bokszból származik, négy pedig az apámtól. Így a legkegyetlenebb ütéseket attól kaptam, akinek kézen
kellett volna fognia, és azt mondani nekem: szeretlek. Három álomnak köszönhetem,
hogy életben maradtam: az egyik, hogy véghezvigyek egy hőstettet, ami előttem még senkinek sem sikerült, azaz kieszközöljem elbocsátásomat a javítóintézetből, a másik, hogy
bandavezér legyen belőlem, s a harmadik, hogy meg tudjam ölni az apámat…
A fenti szavakkal kezdi élettörténetét a szülei által elhagyott Tim Guénard.
Már egészen kisgyermekként megtapasztalja a legmélyebb brutalitást és
megaláztatást, a javítóintézet embertelenségét és kegyetlenségét. Mire eléri
az ifjúkort, lényét erőszak és gyűlölet uralja. Ám szíve legmélyén a városi utcák bandavezéreként is érzi, hogy az élet több ennél. A szeretet utáni vágya
időről időre véletlenszerű találkozásokhoz vezeti, melyek során fokozatosan
megtalálja az elveszített emberséget, boldogságot. Végül egész életét felforgatja a „váratlan találkozás a Szeretettel”: Jézus Krisztussal, aki „erősebb a
gyűlöletnél”, s aki irgalmasan magához öleli őt.

„Isten ugyanis nem bánja meg kegyelmi adományát és meghívását.” (Római Dokumentumok 47.). Megfontolások a katolikus-zsidó kapcsolatokat
érintő teológiai kérdésekről a Nostra aetate (4. pont) 50. évfordulója alkalmából alcímmel jelent meg.
Áraszd ránk irgalmadat! „Az Egyház az irgalmasság rendkívüli szentévét a kegyelem, a
béke, a megtérés és az öröm idejeként éli meg, amely mindenkihez szól: kicsinyekhez és
nagyokhoz, közel és távol egyaránt. Ahol megszületik Isten, ott kivirul az irgalmasság.
Ez Isten legértékesebb nekünk juttatott ajándéka, különösen is ebben a jubileumi évben,
amikor arra nyertünk meghívást, hogy felfedezzük azt a gyöngédséget, amellyel a mi
mennyei Atyánk mindannyiunk irányában viseltetik. Csakis Isten Irgalmassága szabadíthatja meg az emberiséget a rossz megannyi, olykor szörnyű formájától, amelyeket az
önzés hoz létre benne. Isten kegyelme megtérítheti a szíveket, és kiutat kínálhat az emberileg megoldhatatlan helyzetekből. Imádkozzunk az Úrhoz, hogy segítsen megértenünk,
milyen az ő szíve, mit jelent az irgalmasság; mit jelent az, amikor ő azt mondja: irgalmasságot akarok, és nem áldozatot” – fogalmaz Ferenc pápa.
Az általa szorgalmazott imádsághoz nyújt segítséget ez az imagyűjtemény,
amelyben a Szentatya gondolatai és imái, szentek és neves emberek elmélkedései adnak irányt és lelki táplálékot a jubileumi szentévben.

7

Luis Sánchez Navarro: Mit gondol Jézus az újraházasodott elváltakról? Napjainkban egyre többen teszik fel a kérdést: részesülhetnek-e az elvált és újraházasodott katolikusok a bűnbánat és az Eucharisztia szentségében? Vannak, akik az irgalomra hivatkozva megengedő lelkipásztori érveket hangoztatnak, melyek első hallásra ugyan meggyőzőek, de hiányzik belőlük az újszövetségi megalapozás. „Aki elküldi feleségét és mást vesz el, házasságtörést követ el” – hirdeti egybehangzóan Máté, Márk és Lukács evangéliuma.
Jézus ezzel olyan tanítást ad, amely szakítva kora bevett szokásaival, helyreállítja a Teremtő Isten családra vonatkozó tervét, melyet a válás gyakorlata
elhomályosított.
A madridi San Damaso Egyetem Újszövetségi Tanszékének professzora Jézus házasságról és válásról szóló tanítását mutatja be, amint az megjelenik
az evangéliumokban, majd megvizsgálja, miként fogadja, magyarázza és alkalmazza ezt Pál apostol, s vele együtt az ősegyház. Végül ennek fényében
választ ad a könyv címében megfogalmazott kérdésre: vajon mit gondol
minderről Jézus?

Új Ember Kiadó
B. Varga Judit: Kényszer ellenére. Szaléziak és a kommunizmus. Hogyan kerültek szerzetesek ávósokkal egy perbe? És mit vétettek a szaléziak, hogy
egyiküket, a szerény és mindig vidám laikus testvért, Sándor Istvánt 1953ban kivégezték? Miért nevezték őket munkáspapoknak és honnan a szerzetesek kimeríthetetlen jókedve? A válaszokat és a részletek megismerését a
nyilvánosság számára eddig kevésbé hozzáférhető források alapján rendszerezi a szerző.

Korda Kiadó
Anselm Grün: Csendből bontakozó élet. A szerző a tőle megszokott közérthető
stílusban ír a csönd erejéről. Lelkünk békéjének és nyugalmának forrását segít megtalálnunk, azt a csöndes belső teret, ahol Istennel találkozhatunk.
Bemutatja a szerzetesi hagyomány e fontos témáját, valamint könnyen elvégezhető gyakorlatokat tanít.
Henri Boulad: Európa lelke. (Ómega Füzetek 27.). A kereszténység és a migráció ma A középkorban Európának sikerült nemcsak befogadni a barbár
bevándorló népeket, hanem felemelni is. Az integráció legmeghatározóbb
tényezője pedig a kereszténység volt. Korunk Európája vajon megtudja-e
ugyanezt tenni?
Henri Boulad: Az iszlám és a muszlim nők Egyiptomban. (Ómega Füzetek
28.). A kereszténység már megtette az utat a modernség felé, hatalmas küzdelmek árán. Vajon meg tudja-e tenni ugyanezt az iszlám is?
Agapé Kiadó

Növeld bennünk irgalmadat. A kis füzet az Isteni Irgalmasság Rózsafüzérét, kilencedet és más imákat tartalmaz.
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Pannonhalmi Főapátság Bencés Kiadó
Marie Aubinais–Gwenalle Boulet: Jézus példabeszédei. Az evangélium legszebb történetei gyereknyelven. A könyvben kilenc híres példabeszédet
találunk, többek között A magvető; Az elveszett bárány; A talentumok; A
sziklára épült ház; Az irgalmas szamaritánus történeteit. Segít a gyermekeknek, hogy jobban megértsék őket, hiszen Jézus szavai ma is, nekik is sokat
mondanak. Valódi kincstárként nyílnak meg előttük.

Jel Kiadó
Dionísziosz Tácisz: „Légy elrejtett ember!” Szemelvények XX. századi görög ortodox atyák tanításaiból. A gyűjtemény tizennégy, közelmúltbeli
görög lelkiatya mondásait, spirituális tanácsait tartalmazza, különböző, mindenkori problémákat és napjaink aktuális kérdéseit is érintő, témák szerint
csoportosított válogatásban.
Szent Ágoston: A hét bűnbánati zsoltár magyarázata. A 6., 31., 37., 50., 101.,
129. és a 142. zsoltár Szent Ágoston a bűnbánatnak is nagy mestere. A 6. és
31. zsoltárhoz papként írott magyarázatot fűzött, a 37. zsoltártól homília
formában szólt a bűnbánati zsoltárokról saját élete tapasztalatára is emlékezve, és buzdítva mindenkit az őszinte bánatra. A kötetet Diós István fordította.
Herbert Madinger: Találkozás Istennel. „Az ember lelke olyan, mint egy sötét
szakadék, melyet az imádság által fénnyel kell betöltened mindaddig, míg el
nem tűnik a sötétség. E könyvecske segíthet neked abban, hogy Isten fényét
befogadd. Oly sokan keresik ma az Istennel való élő találkozást, de lelkük
olyan, mint az elszáradt szőlővessző. E könyvecske segítsen téged, hogy a
szív hangját ismét meghalld és kövesd!” – vallja a szerző.

Ecclesia Szövetkezet
Németh Norbert: Hol találod Istent? A szerző azokat szeretné megszólítani,
akik még távol élnek attól az „ember-barát” Istentől, aki a közénk jött Jézus
Krisztusban mutatta meg magát a legközérthetőbb módon. Így fogalmaz:
„Megpróbálom érthetővé tenni, közel hozni a teológia által rendszerezett isteni üzenetet, kinyilatkoztatást az »utca embere« számára.”

Harmat Kiadó
Jan Godfrey: Kik a boldogok? A hegyi beszéd gyerekeknek. Mit tanított a
Megváltó a boldogságról és az imádságról? Megérthetik ezt a gyerekek is? A
képeskönyv sorra veszi és elmagyarázza Jézus boldogmondásait. Rúben, egy
kisfiú pedig minden mondást igyekszik a saját életére értelmezni.
Gary Chapman: Életre szóló ígéretek pároknak. Bibliai gondolatok. A bibliai
versek és a hozzájuk fűzött gondolatok olyan alapvető, ám gyakran figyelmen kívül hagyott területekre világítanak rá, mint a türelem, a tisztelet, a harag, a megbocsátás, a kommunikáció, az intimitás, az önzetlenség – melyekről minden párkapcsolatban érdemes időről időre elgondolkodni.
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Kevin Leman: Péntekre új férj. Mitől változhat meg férje 5 nap alatt? Praktikus bölcsességgel és sok humorral szól a férfiak és a nők észjárásának különbségeiről, eltérő kommunikációs szokásaikról, a nemi szerepekről, a családból hozott mintákról és még sok más kérdésről – mindezt azért, hogy
megmutassa, mit tehet egy feleség azért, hogy férjével kölcsönösen megtalálják a kulcsot egymáshoz.

Verbum Kiadó
Imádkozzunk Áron püspökkel! Az imafüzet Áron püspök három imádságának
közlése után Isten Szolgájának közbenjárását kérő litániát, kilencedet és különböző helyzetekre írt fohászokat tartalmaz, amelyek közösségi és egyéni
imádkozásra alkalmasak. Szerepel a kiadványban egy, a Márton Áron szövegeiből összeállított keresztút is.
A hegy. Mozaikképek Márton Áron életéből. A tanúk, akik még ismerték őt,
akik személyes közelségbe tudják hozni, eddig jórészt hallgattak. Hallgattak,
mert a tanúk, a hiteles tanúk nem önmagukat szokták előtérbe helyezni.
Éppen ezért a két évtizedig készült mű óriási vállalkozás és nagy kitartást
igénylő feladat volt: a püspök életéről hitelesen szólókat kamera elé ültetni
és megszólaltatni. Így valósulhatott meg Márton Áron filmes monográfiája,
amely 3 DVD-n, riportok és több mint 3000 kép kíséretében mutatja be a
püspököt, aki nemcsak szerette a rá bízottakat, hanem ismerte is őket.

Etalon Film Kiadó
Francesco Castelli: Vatikáni titkos akták. Vizsgálat Pio atya ügyében. XVI.
Benedek pápa 2006-ban engedélyezte a Szent Officium 1939 előtti iratainak,
köztük a Pio atya ügyében folytatott vizsgálat anyagának tanulmányozását,
amelynek végeredménye e képekkel illusztrált kötet, amely megdöbbentő
dolgokat (különleges gyógyulások, bilokáció, a lélekbe látás képessége, a
lázmérők szétrobbanása) árul el a szent életű Pio eddig titokban tartott belső életéről.
A különös szent! Copertinói Szent József élete. A ferences szerzetes a XVII.
században élt. Az együgyű fiúból karizmatikus képességekkel megáldott ragyogó szent lett, akit repülő szerzetesként is emlegetnek, hiszen a
szenttéavatási iratok szerint több mint hetvenszer emelkedett a levegőbe.
Rendkívüli gyógyító erők vették körül, látott távolban megtörtént eseményeket, értette az állatok nyelvét, és imáival sok ember segítségére volt. Az
egyszerre humoros és megható játékfilm életének több csodás eseményét
mutatja be, amely kiválóan példázza azt, hogy Isten kegyelme által minden
lehetséges.
Momo. A család minden tagja számára remek szórakozást nyújtó alkotás, Michael
Ende, a Végtelen történet írójának népszerű műve nyomán készült. A történet
főhőse egy amfiteátrumban élő borzas hajú kislány, akiről a környéken lakók gondoskodnak, Momo pedig cserében meghallgatja, ahogy álmaikról,
örömükről és bánatukról mesélnek neki. Idilli életét azonban titokzatos urak
érkezése szakítja meg...

10

Tinta Kiadó
Magyar hímzésminták kifestőkönyve. A kifestőkönyvben 32 hímzésminta színes képe és azok vonalas rajzos, kiszínezetlen párja található. A kifestő végén mindegyik hímzésmintáról rövid leírás szerepel. A minták a következő
tájegységekről valók: Felvidék, Felső-Tisza vidéke, Erdély, Délvidék, DélDunántúl, Észak-Dunántúl, Észak-Magyarország, Alföld.
Kresznerics Ferenc: Aranyigazságok. 3700 szólás, közmondás Kresznerics
Ferenc reformkori szótárából. A szólások, közmondások nagy része örök,
ma is útmutatóul szolgáló igazságokra hívja fel a figyelmünket. Ezeket olvasva, ízlelgetve rádöbbenhetünk nyelvünk hajdani gazdagságára, képszerűségére.
Tótfalusi István: 44 tévhit a nyelvekről és nyelvünkről. Igaz-e, hogy vannak
primitív és vannak fejlett nyelvek? A nyelvtehetség tényleg ritka adottság? A
magyar a legnehezebb nyelv? A nyelvek izgalmas világa iránt érdeklődők választ várnak ezekre a kérdésekre. Ez a könyv nekik szól, az ő kérdéseikre kínál válaszokat, és igen sok nyelvi érdekességgel szolgál, amelyekre talán nem
is jutott volna eszükbe rákérdezni.
Fercsik Erzsébet: Helyesírási munkafüzet. A munkafüzet az új helyesírási szabályzat, 12. kiadásának alapján készült, sorra veszi a szabályzat fő pontjait,
és ezekhez kínál feladatokat.

Lazi Kiadó
A világ sokkal több… Füveskönyv. Szerb Antal az egyik legolvasottabb írónk és
legszellemesebb irodalomtörténészünk. Sikerének titkára éppúgy rávilágít ez
az életművét „összesűrítő” kötet, mint arra, hogy miként gondolkodott az
életről és a könyvekről (ami persze nála nagyjából ugyanaz).
Harsányi Zsolt: Corvin János. A történelmi regényeket kedvelő, a hanyatló magyar reneszánsz története, ezen belül Corvin János személyes küzdelme és
tragédiája iránt érdeklődő olvasók figyelmébe ajánljuk.
Móricz Zsigmond: A halhatatlanságra vágyó királyfi. Móricz Zsigmond jellegzetes, játékos és ízes stílusával tolmácsolja a mulatságos, bölcs vagy éppen
historizáló meséket, melyek életkortól függetlenül minden olvasónak maradandó élményt, garantált kikapcsolódást nyújtanak.
Böjte Csaba: Az örömök útján. „Ebben a könyvben én a rosszal nem csatázok, csak
olyan gondolatokat próbálok megfogalmazni, melyek engem a fényre vittek, örömmel, békével töltöttek el! Ezért is választottam könyvem címéül: Az Örömök Útján! Kisebb
testvéri szeretettel ajánlom legkedvesebb gondolataimat, melyekről hiszem, hogy nemcsak
igazak, de gyógyítva erőt, jövőt is adnak a kedves olvasóknak!” – vallja könyvében
Csaba testvér.

Kálvin Kiadó
Alister E. McGrath: Meghökkentő értelem. A valóság értelmezéséről, tudományról és hitről. A népszerű szerző tizenhárom rövid, közérthetően megfogalmazott fejezetben beszél a természettudományok és a keresztyén hit
sokrétű kapcsolatáról.
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A könyv lehetővé teszi a témához kapcsolódó legfontosabb viták lényegének
megismerését, különösen is koncentrálva az „új ateizmus” leegyszerűsítő és
sokakat elbizonytalanító, vallásellenes állításaira.
Kairosz Kiadó
Jobbágyi Gábor: 1956 és a megtorlás fekete könyve. A szerző saját véleménye
szerint számos alapkérdésben eltér a „hivatásos” 56-kutatókétól: könyvében
„harag és részrehajlás” nélkül tárja fel a lehazudott tényeket és igazságot
próbál szolgáltatni a forradalom s megtorlás áldozatainak. Így ebben a
könyvben nem kis részben eltérő, más 1956-ot, megtorlást ismerhetnek meg
a túlélők, és az olvasók.

Jezsuita Kiadó
Kedves Ferenc pápa! Ferenc pápa válaszai gyerekek kérdéseire. A gyerekeknek, a felnőttekhez hasonlóan, vannak kérdéseik és küzdelmeik, de ritkán
kapnak lehetőséget, hogy hangot adjanak aggodalmaiknak, és föltehessék
nagy kérdéseiket, melyekkel a szívük mélyén találkoznak. A könyvben Ferenc pápa megadta nekik ezt a lehetőséget, és megmutatja lelki mélységüket
azáltal, hogy közvetlenül válaszol azokra a kérdésekre, melyeket a gyerekek
küldtek neki a világ számos részéről. Van köztük vicces, komoly vagy éppen
szívbe markoló. Ám valamennyi olyan gyermekektől származik, akik megérdemlik, hogy megismerjék és megérezzék Isten feltétel nélküli szeretetét.
Giovanni Cucci: Virtuális paradicsom vagy pokol.com? A digitális forradalom veszélyei és esélyei. A pszichológus szerző az internet csodáival és
fenyegetéseivel kapcsolatos kérdéseink, dilemmáink útvesztőjébe merészkedik. Mit érdemes tennünk, hogy kétségtelen értékei és áldásai megtartásával
kikerüljük az internet csapdáit, és ne engedjük, hogy szép lassan átvegye tőlünk mindennapi életünk irányítását?

Szent Gellért Kiadó
Szele György: Egy Széchényi varázsa. Történelmi regény egy magyar diákról,
aki átélte a második világháború borzalmait, majd az 1956-os forradalom
idején sebészként dolgozott Budapest egyik központi kórházában. A szabadságharc brutális vérbe fojtása után menekülni kényszerült. Azokban a
nehéz időkben hite, istenszeretete és embertársai iránt érzett szeretete éltették. S még valaki, akinek varázsa magával ragadta és betöltötte a szívét-lelkét
örökre.
Prohászka Ottokár: Elmélkedések az evangéliumról. Közel 500 rövid fejezet,
elmélkedés Jézus életéről úgy, hogy szinte együtt járunk az Úrral, benne
élünk az eseményekben. Igazi lelki mű, amelyről egy méltatója azt írta: ha
térdelve olvassuk-imádkozzuk végig, úgy megismerjük Jézust, mintha vele
élő tanítványai lennénk. A kötetben szereplő több ezer idegen nyelvű idézethez, kifejezéshez részletes magyarázó szótár készült.
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Új Város Kiadó
Chiara Lubich: Új úton. Az egység lelkiségében. Új úton az életszentség felé, a
mai kornak megfelelő közösségi úton. Ezt kínálja fel Chiara Lubich karizmája mindenkinek, bemutatva, miben is áll ez az evangéliumon alapuló közösségi út. Megtudhatjuk, hogyan alakítja át az élet minden területét, a munkát, az imaéletet, a tanulást, az egészséghez való viszonyt és minden egyebet
a kölcsönös szereteten alapuló közösségi szemlélet.
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Dedikálások, programok

A pesti Ferenciek terén hétfőtől szombatig ismét találkozhatnak az olvasók és a szerzők.
43 szerző: író, költő, teológus dedikálja régi és legújabb műveit.
Május 9. hétfő
1500–1600
1600–1700
1700–1800

Beran Ferenc, Kocsis Imre, Michael Hesemann
Nóvé Béla, Tóth Sándor
Czigány György, P. Havasi József SDB

Május 10. kedd
1600–1700
1600–1800
1700–1800

Czigány György, Kalász Márton
Csillag Éva
Czakó Gábor, Lukács László SchP

Május 11. szerda
1600–1700
1700–1800

Bertáné Varga Judit, Jelenits István SchP, Kerényi Lajos SchP, Lackfi
János, Marcellus Mihály
Csókay András, Kertész-Bakos Ferenc

Május 12. csütörtök
1500–1600
Apáthy István, Bertalan Péter
00
00
Beer Miklós püspök, Budai Tibor, Elmer István, Katona István püs16 –17
pök, Kránitz Mihály, Schmidt Egon, Wittinger László
1600–1800
Jobbágyi Gábor, Szabó Ferenc SJ
1700–1800
Bodnár Dániel, Fülep Dániel, Győrfi Károly
Május 13. péntek
1600–1700
1600–1800
1700–1800
Május 14. szombat
1000–1100
1100–1200
1200–1300
1300–1400
1400–1500

Dávid Katalin, Frenyó Zoltán, Kerényi Lajos SchP, Kránitz Mihály,
Regöly-Mérei Andrea, Tóth Sándor
Bethlenfalvy Gábor, Kállai Nagy Krisztina
Benkő László, Szabó Ferenc SJ, Szele György, Wittinger László,
Zsebők Csaba
Kertész-Bakos Ferenc
Fülep Dániel
Fülöp Zsuzsanna, Szele György, Zsebők Csaba
Szerencsés Károly
Szalai Attila, Móser Zoltán
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Programok a Stephanus Könyvesházban
(1053 Budapest, Kossuth Lajos u. 1.)

Május 10. kedd
1700–1800

Május 11. szerda
1600–1700
1700–1800

Marguerite A Peeters: A Nyugat kulturális forradalmának globalizációja című kötetet Fülep Dániel teológus, a John Henry
Newman Oktatási Központ igazgatója mutatja be.
Csókay András: Idegsebészet és hétköznapi misztika című kötetének bemutatója. A szerzővel Kindelmann Győző beszélget.
Molnár Melinda: Mit mondjak magának? című kötetének bemutatója. A szerzővel Ft. Szőcs Csaba, a Verbum Kiadó igazgatója beszélget. Közreműködnek: Benedekffy Katalin operaénekes és Sorbán
Enikő népdalénekes.

Május 12. csütörtök
1500–1600
A Szelíd határozottsággal című kötet bemutatója. – Katona István
nyugalmazott egri segédpüspökkel Elmer István beszélget.
00
00
17 –18
Marguerite A Peeters: A Nyugat kulturális forradalmának globalizációja című kötetet Fülep Dániel teológus, a John Henry Newman
Oktatási Központ igazgatója mutatja be.
Május 13. péntek
1700–1800

Vatikáni titkos akták. Vizsgálat Pio atya ügyében. – A 10 éves
Etalon Kiadó jubileumi könyvbemutatója. Előadó: Dr. Torgyán Attila.
***

Programok a Pio Vinotékában
(1053 Budapest, Ferenciek tere 7–8.)

Május 11. szerda
1700–1800

Lackfi János: Öt seb című kötetének bemutatója. A szerzővel Hernádi Mária beszélget. Közreműködik: Szirtes Edina Mókus.
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A STEPHANUS-DÍJ
A Stephanus-díj a Szent István Társulat és a Stephanus Alapítvány közösen alapított kulturális díja. 1993-tól az évente megrendezett Szent István Könyvhét ünnepi megnyitóján kerül átadásra a Társulat fővédője és az Alapítvány elnöke által, irodalmi és teológiai kategóriában. A díjazottak minden évben – az alapító okirat szerint – olyan szerzők, akik magyar
nyelven megjelent műveikben, publikációikban az egyetemes keresztény-európai kultúra
értékrendjét közvetítik, mind a teológiai tudományok, mind pedig az irodalmi műfajok területén. A díjat 1993-tól napjainkig 50 személy nyerte el az alábbi besorolásban.
ÉV
1993
1994
1995
1996
1997

TEOLÓGIA

IRODALOM
Erdélyi Zsuzsanna †
Nemeskürty István †
Vidor Miklós †
Tordon Ákos †
Magyar Ferenc †
Valentiny Géza † (Bécs)

Gál Ferenc †
Vanyó László †
Csanád Béla †
Franz Kard. König † (Bécs)
Erdő Péter

„A magyar egyházért és kultúráért”

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Joseph Kard. Ratzinger (Róma)
Zakar Polikárp OCist † (Róma)
Nem került átadásra
Rózsa Huba
Török József
Szabó Ferenc SJ
Jakubinyi György (Gyulafehérvár)
Szentmártoni Mihály SJ (Róma)
Kereszty Rókus OCist (Dallas [Irving], Texas)
Joachim Gnilka (München)
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Kocsis Imre
Kocsis Imre 1957. augusztus 1-jén született a Bács-Kiskun megyei Jakabszálláson. Római
katolikus áldozópap, tanszékvezető egyetemi tanár.
Felsőfokú tanulmányait 1977 és 1979 között kezdte meg a budapesti Római Katolikus
Hittudományi Akadémián. 1979-től 1984-ig Rómában, a Pápai Gergely Egyetemen
(Gregoriana) tanult, ahol teológiai licenciátust szerzett. 1983-ban szentelték pappá, tanulmányaival párhuzamosan 1984–1987 között káplánként teljesített lelkipásztori szolgálatot
Kecskeméten. 1986-ban doktorált teológiából a budapesti Római Katolikus Hittudományi
Akadémián, majd 1987 és 1989 között a Pápai Biblikus Intézetben (Pontificium Institutum
Biblicum) folytatta tanulmányait, ahol szentírástudományi szaklicenciátust szerzett. 1997ben habilitált.
1989 és 2000 között az Egri Érseki Hittudományi Főiskola tanára, 1999–2008 között
az Egri Hittudományi Főiskola váci kihelyezett tagozatának igazgatója, valamint a Vácott
működő propedeutikus szeminárium rektora 1999-től 2010-ig. 2008-tól 2012-ig a váci Apor
Vilmos Katolikus Főiskola tanára. 1989–1997 között a Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Hittudományi Karának meghívott előadója; 1997-től 2010-ig az egyetem Újszövetségi
Szentírástudományi Tanszékének magántanára, 2010–2012 között egyetemi docens. 2012től a PPKE HTK Újszövetségi Szentírástudományi Tanszékének vezetője, a Doktori Iskola
témavezetője.
A Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia, valamint a Pázmány Péter Katolikus
Egyetem Hittudományi Kara által évente szervezett Teológiai Tanárok Konferenciájának
rendszeres előadója; a Bécsben kétévenként megendezett Colloqium Biblicum állandó
résztvevője.
2014-ben meghívott vendégként részt vett a Studiorum Novi Testamenti Societas
(SNTS) konferenciáján. Biblikus témájú előadásaival tevékeny előmozdítója a Váci Egyházmegye által szervezett akolitus- és diakónusképzésnek. Aktív szereplője a Szent Jeromos
Katolikus Bibliatársulat munkájának (főként a tudományos szekció ülésein). 1995–1997
között munkájával nagyban hozzájárult a Szent Jeromos Bibliatársulat magyar nyelvű bibliafordításának elkészítéséhez.
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Munkásságának köszönhető a Szent István Társulat által kiadott magyar nyelvű bibliafordítás újszövetségi könyvekhez írt bevezetőinek revíziója. A Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat folyóiratának, a Jeromos füzeteknek szerkesztője és a PPKE Hittudományi Kara
által gondozott Teológia és a Folia Theologica et Canonica folyóiratok felügyelőbizottsági tagja.
Legfőbb kutatási területei: az Újszövetség kortörténete; a hegyi beszéd; Lukács evangéliuma és a lukácsi teológia valamint Szent Pál teológiája. Ezen témakörök mindegyikéről
önálló köteteket publikált, számos egyéb magyar és idegen nyelvű tanulmány mellett. (28
könyvismertetés és kritika a Mérleg, Vigilia, Teológia és Jeromos Füzetek folyóiratokban.)
Kitüntetések, pályadíjak:
1996:
2010:
2011:
2015:

„Pro Dioecesi Vacensi” – a „Váci Egyházmegyéért” emlékérem
„Pro Seminario Agriensi” – az „Egri Szemináriumért” emlékérem
Nagyprépost – Váci Egyházmegye
Pázmány plakett

Főbb művei:

Önálló kötetek
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.

Lukács evangéliuma, Szent István Társulat, Budapest 1995 (Újabb kiadás a Szent István Bibliakommentárok sorozatban; Budapest 2007).
A hegyi beszéd, Jel Kiadó, Budapest 1998, (20052).
„Isten elküldte Fiának Lelkét.” A Szentlélek Pál apostol tanításában, Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat, Budapest 2004.
Bevezetés az Újszövetség kortörténetébe és irodalmába I, Szent István Társulat, Budapest
2010.
Bevezetés az Újszövetség kortörténetébe és irodalmába II, Szent István Társulat, Budapest
2011.
Az üdvösség igéje. Újszövetségi tanulmányok, Szent István Társulat, Budapest 2013.
Újszövetségi exegézis, Szent István Társulat, Budapest 2015.

Társszerzőként
01.
02.
03.
04.
05.

A Lukács-evangélium szenvedéstörténete, in: Apokalipszis – A föltámadás (Biblikus Konferencia 1991–1992; szerk. Benyik Gy.), Szeged 1993, 91–94.
Pál apostol egyházképe a Korintusi levelek alapján, in: Az Apostolok Cselekedetei – Szent
Pál levelei a Korintusiakhoz (Biblikus Konferencia 1993–1994; szerk. Benyik Gy.),
Szeged 1995, 109–120.
„Isten titokzatos, elrejtett bölcsességét hirdetjük”, in: Mivégett vagyunk. Emlékkönyv
Bolberitz Pál hatvanadik születésnapjára (szerk. Török J.), Budapest 2001, 227–239.
„Testetek a Szentlélek temploma”. A test keresztény értékelése az 1Kor 6,12-20 szerint, in:
„Mindent az Evangéliumért.” Gyürki László 70. születésnapjára (szerk. Fancsali
Andrásné), Körmend 2002, 199–210.
Az Eucharisztia értelmezése a Korintusiaknak írt első levélben, in: Az Ige szolgálatában. A
60 éves Tarjányi Béla köszöntése (szerk. Rózsa H.), Budapest 2003, 115–138.
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06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Egyetemes és szolgálati papság az apostoli levelekben, in: Emlékkönyv a 300 éve alapított
Egri Hittudományi Főiskola jubileuma alkalmából (szerk. Dolhai L.), Eger 2004, 31–
47.
Az „új szövetség” az Újszövetségben. A Jer 31,31-34 hatástörténete, in: „Akik igazságra oktattak sokakat…” A 65 éves Rózsa Huba köszöntése (szerk. Fodor Gy. és Tarjányi
B.), Budapest 2005, 169–190.
A történeti-kritikai módszer, in: A Biblia értelmezése (Nemzetközi Biblikus Konferencia 2004; szerk. Benyik Gy.), Szeged 2005, 117–129.
A Szentlélek János evangéliumában, in: Látó szívvel. Lukács Lászlónak (szerk. Bende J.),
Budapest 2006, 328–336.
Az utolsó vacsora és a páli hagyomány, in: Szenvedéstörténet (Nemzetközi Biblikus Konferencia 2005; szerk. Benyik Gy.), Szeged 2006, 79–90.
A történelem értelmezése a Jelenések könyvében, in: Porta patet. A 60 éves Török József
köszöntése (szerk. Perendy L.), Budapest 2007, 90–102.
Kosztolányi István, in: Istenkereső tudósok (szerk. Kránitz M.), Budapest 2007, 155–
160.
„Mindennél magasztosabb út”. A szeretet és a karizmák kapcsolata a szeretethimnusz (1Kor
13) fényében, in: Rationale obsequium. A hatvanéves Rokay Zoltán köszöntése (szerk.
Szotyori-Nagy Á.), Budapest 2008, 229–243.
Péter alakja és szolgálata az Újszövetség tanúságtételében, in: A Péteri szolgálat a 2. évezred
küszöbén (szerk. Lukács L.), Budapest 2008, 6–45.
Az Úr imádsága. Exegetikai megfontolások a Miatyánk két változatához (Mt 6,9-13; Lk
11,2-4), in: Út, Igazság, Élet. Biblikus tanulmányok (szerk. Tarjányi B.), Budapest
2009, 97–110.
Jézus üdvözítő műve Lukács irataiban, in Jézus a mi Üdvözítőnk. Konferenciakötet a
megváltás művéről (szerk. Kránitz M. és Puskás A.), Szent István Társulat, Budapest
2010, 55–72.
A hit, a remény és a szeretet Pál apostol leveleiben, in Utolérnek téged a szavak. A hetvenéves Sulyok Elemér köszöntése (szerk. Simon T. L.), Pannonhalmi Főapátság, Pannonhalma 2011, 189–200.
Két oszlopa igazságnak. Szent Péter és Szent Pál apostolok kapcsolata az Újszövetség tanúságtételében, in Minden kegyelem. A 65 éves Jakubinyi György köszöntése (szerk. Marton
J. és Oláh Z.), Szent István Társulat–Verbum, Budapest–Kolozsvár 2011, 79–87.
Szóma pszükhikon – szóma pneumatikon. A földi test és a feltámadt test ellentéte az 1Kor
15,44-ben, in „Testben élünk” (szerk. Benyik Gy.), JATEPress, Szeged, 2011, 119–
127.
Az Eucharisztia és az Egyház titka a páli levelekben, in: Az élet kenyere: Az Eucharisztia
ünneplése és teológiája (szerk. Puskás A.), Budapest 2012, 26–38.
„A világ bölcsessége – Isten bölcsessége” (1Kor 1,25–2,16), in: Isteni bölcsesség, emberi
tapasztalat (szerk. Benyik Gy.), Szeged 2012, 153–166.
„Jaj nekem, ha nem hirdetem az evangéliumot!” Pál apostol szolgálata az 1Kor 9 alapján, in:
Apparatus Biblicus. Tanulmányok a 70 éves Schmatovich János tiszteletére (szerk.
Lukácsi Z., Martos L. B.) Győr 2012, 115–126.
Gazdagokról szóló példabeszédek Lukács evangéliumában, in: Újszövetség és eszkatológia.
Tanulmánykötet Peres Imre tiszteletére, 60. születésnapja alkalmából (szerk. Balog
Margit, Kókai Nagy Viktor), Debrecen 2013, 107–118.
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24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Hit és ész Pál apostol leveleiben, in: Hit és ész: Teológiai és filozófiai közelítések (szerk.
Bakos G., Sárkány P., Szeiler Zs.), Budapest 2013, 53–72.
Kívánság, belső meghasonlottság és a megváltást követő megújult élet: Róm 7,7–8,17, in: Az ember krízise: vágyódás és megkísértettség között: Antropológiai reflexiók a teológiában (szerk. Puskás A., Perendy L.), Budapest 2013, 89–107.
Ókori nem-keresztény megnyilatkozások Jézusról, in: Jézustól Krisztusig (szerk. Benyik
Gy.), Szeged 2013, 155–167.
Szentírás-értelmezés a „Dei Verbum” tanításában és a zsinat utáni magisztériumi megnyilatkozásokban, in: A II. Vatikáni Zsinat: Isten ajándéka az egyház és a világ számára,
(szerk. Puskás Attila, Perendy László), Budapest 2013, 128–140.
Armut und Reichtum im Lukasevangelium, in: The Bible and Economics (International
Biblical Conference XXV.) (ed. Benyik Gy.), Szeged 2014, 179–189.
Apostoli szenvedés Szent Pál leveleiben, in: A szenvedő ember Isten színe előtt (szerk.
Puskás A., Perendy L.), Budapest 2014, 95–115.
„A nap ne nyugodjék le haragotok fölött” (Ef 4,26). A harag mint bűnös megnyilvánulás a Biblia tanúságtétele szerint, in: A hét főbűn. Teológiai tanulmányok (szerk. Puskás A.,
Perendy L., Hoványi M.), Budapest 2016, 132–142.

Tanulmányok folyóiratokban
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Az igehirdető Pál apostol, Teológia 20 (1986) 112–116.
La fine della morte nel rinnovamento escatologico I-II, Folia Theologica 3 (1992) 75–90; 5
(1994) 147–194.
Jézus tanítása az ellenségszeretetről, Távlatok 8. szám (1992/4) 544–551.
Jézus születésének hírüladása (Lk 1,26-38), Jeromos Füzetek 10. szám (1992) 7–13.
Szent Pál tanítása Istenről, Vigilia 58 (1993) 646–651.
Lukács evangéliumának Krisztus-képe, Jel 7 (1995) 172–175.
A Jézus-kutatás mai állása, Teológia 30 (1996) 35–51.
A tanító Jézus, Vigilia 62 (1997) 901–911.
Az „új szövetség” az Eucharisztia alapításáról szóló szövegekben, Studia Biblica Athanasiana
1 (1998) 53–64.
Szent Pál tanítása a megváltásról, Jeromos Füzetek 33. szám (1998) 9–16; és 34. szám
(1998) 4–16.
A hegyi beszéd mint a keresztény erkölcs alapja, Jel 11 (1999) 76–77.
Krisztológiai fenségcímek a szinoptikus evangéliumokban, Teológia 38 (1999) 14–35.
Krisztus ezeréves uralma. A Jel 20,1-10 magyarázata, Jeromos Füzetek 38. szám (1999) 5–
16.
Bűnbánat és megtérés Jézus tanításában, Távlatok 48. szám (2000/2) 191–200.
Történelem és üdvtörténet Lukács kettős művében, Teológia 34 (2000) 99–114.
Isten lelke lakik bennetek, Vigilia 66 (2001) 402–410.
A lelkiismeret az újszövetségi írásokban, Teológia 37 (2003) 101–117.
Isten kegyelme és a Szentlélek Pál apostol megigazulástanában, Teológia 38 (2004) 147–155.
„A mi okulásunkra lettek megírva.” Keresztény midrás az 1Kor 10,1–13-ban, Studia Biblica
Athanasiana 7 (2004) 19–36.
„Mi a megfeszített Krisztust hirdetjük” (Az 1Kor 1,18–25 magyarázata), Jeromos Füzetek
59. szám (2005) 3–13.
Megfontolások a Da Vinci-kódról, Jeromos Füzetek 66. szám (2006) 3–21.
Jézus és az erőszak, Vigilia 72 (2007) 413–422.
20

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Petrus und sein Dienst in den Schriften des Neuen Testaments, Folia Theologica 19 (2008)
97–121.
A Szentlélek Szent Pál teológiájában, Távlatok 80. szám (2008/2) 17–22.
Szent Jeromos élete és munkássága, Jeromos Füzetek 74. szám (2008) 4–10.
Szent Pál egyházképe, Vigilia 74 (2009) 162–169.
A Parúzia-tan fejlődése a páli levelekben, Athanasiana 29 (2009) 25–39.
Pál apostol környezete és kapcsolatai, Jeromos Füzetek 85. szám (2011) 5–16.
Szōma pszüchikon – szōma pneumatikon. Die Gegenüberstellung des irdischen und des
auferstandenen Leibes in 1Kor 15,44, Folia Theologica 22 (2011) 21–31.
A Filippieknek írt levél Krisztus-himnusza – Fil 2,6–11, Teológia 46 (2012) 42–56.
Flavius Josephus megnyilatkozása Jézusról, Jeromos Füzetek 89. szám (2012) 11–15.
Péter hitvallása és a szenvedés első megjövendölése. A szinoptikus evangéliumok szövegének összehasonlítása, Jeromos Füzetek 87. szám (2012) 3–14.
A Kolosszeieknek írt levél Krisztus-himnusza: Kol 1,15–20, Teológia 47 (2013) 42–58.
Die christologische Interpretation von Gen 2,7 in 1Kor 15,44b-49, Folia Theologica et
Canonica 2 (2013) 9–23.
Péter apostol személye és küldetése János evangéliumában, Jeromos Füzetek 92. szám (2013)
3–9.
Szegénység és gazdagság Lukács evangéliumában, Jeromos Füzetek 93. szám (2013) 3–15.
Szegények és szegénység Lukács evangéliumában, Teológia 47 (2013) 133–141.
Róma az újszövetségi iratokban, Praeconia 9 (2014) 19–27.
Bibliaolvasás és bibliafordítás, Teológia 48 (2014/1–2) 6–10.
A szenvedő Krisztus, Megváltó és példakép (1Pét 2,21–25), Teológia 48 (2014/3–4) 123–
137.
Der Einfluss von Dan 7 auf die Johannes-Offenbarung, Folia Theologica et Canonica 3
(2014) 27–39.
Az 1. Timóteus-levél Krisztus-himnusza, Teológia 49 (2015/1–2) 29–40.
Párbeszéd a főparancsról, illetve az üdvösség útjáról. A szinoptikus evangéliumok szövegének az
összehasonlítása, Jeromos Füzetek 101. szám (2015) 20–28.

Egyéb
01.
02.
03.
04.
05.

Bevezetés az Újszövetségbe, Apor Vilmos Katolikus Főiskola, Vác 2007. (Főiskolai jegyzet.)
János evangéliuma és néhány páli levél, in: Ó- és Újszövetségi Szentírás a Neovulgáta alapján, Szent Jeromos Bibliatársulat, Budapest 1997. (Fordítás.)
P.-A. Seethaler, 1. és 2. Péter-levél. Júdás-levél (Stuttgarti Kiskommentár – Újszövetség
16), Szent Jeromos Bibliatársulat, Budapest 1998. (Fordítás.)
Bevezetők az Újszövetség könyveihez a Szent István Társulat által kiadott, revideált Bibliafordításban (Budapest 2003). (Közreműködőként.)
H. Schmoldt, Bibliai tulajdonnevek lexikona, Jel Kiadó, Budapest 2005. (Lektorként.)
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Michael Hesemann
Michael Hesemann 1964. március 22-én
22
született a németországi Düsseldorfban.
Düsseld
Történész, író, újságíró.
Egyetemi tanulmányait 1983 és 1989 között Göttingenben végezte, ahol történelmet, kultúrantropológiát és újságírást hallgatott. 1991-től a Magazine 2000 című, népszerű tudományos folyóirat főszerkesztője. 1997–1998
1998 között a Pápai Tudományos AkadéAkad
mia engedélyével Jézus feltételezett keresztfeliratának ereklyéjén (a római Santa Croce in
Gerusalemmében őrzött „titulus
titulus crucis”-on)
crucis”
összehasonlító paleográfiai vizsgálatokat végzett; kutatási eredményeit 1999-ben,
1999
a Pápai Lateráni Egyetemen (Pontificia
Pontificia Universitas
Lateranense) rendezett konferencián
konfe
hozta nyilvánosságra.
1998-tól 2003-ig a keresztény ereklyék történelmi szerepétt tanulmányozta.
tanulmányozta 2000 óta
a Szentszék Sajtószolgálatának
álatának akkreditált újságírója; elsősorban német katolikus lapokban
és internetes felületeken publikál.
publikál
2003 és 2011 között tö
öbb keresztény régészeti projektben
ben is részt vállalt, többek között a Szent Péter-bazilika
bazilika ásatási dokumentációjának előkészítésében
el készítésében (Prof. Eva Maria
Jung-Inglessis vezetésével), és a 2008–2009-es Szent Pál-év terepmunkái
epmunkáiban: a migdali
(Magdala, Izrael) régészeti feltárásokban és a názáreti bizánci zarándokfürdő kormeghatározásában.
Nevéhez fűződik az első modern történeti tanulmánykötet megírása a keresztényellenes, újpogány ideológiai hátterű
hát
náci mozgalom által terjesztett „Hitler-vallásról”.
„Hitler
Alaposan tanulmányozta az egyháztörténelem „sötét legendáit”; a témáról előadásokat és
szemináriumokat tartott a Regensburgi
Re
és Augsburgi Egyházmegye oktatási intézményeiben, valamint a Kölni és a Freiburgi
Freiburg Főegyházmegyékben. P. Peter Gumpel SJ relátorral
szorosan együttműködve tevékenykedik a háborús pápa, XII. Piusz boldoggáavatásának
boldoggá
ügyében.
2009 óta a Vatikáni Titkos Levéltár engedélyével Eugenio Pacelli – a későbbi XII.
Piusz – háborút megelőző tevékenységét kutatja. Mint történész és a New York-i
York székhelyű „Pave the Way-Foundation
Foundation” német képviselője, a vallásközi párbeszéd
széd és a katolikuszsidó megbékélés
ékélés előmozdításán munkálkodik.
2011-ben Mons. Dr. Georg Ratzingerrel, XVI. Benedek bátyjával megírta a Mein
Bruder, der Papst (Testvérem,
Testvérem, a pápa)
pápa című bestsellerét (15
15 nyelven jelent meg),
meg mely Benedek pápa németországi látogatásának lelkipásztori beszédeit tartalmazza.
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Ugyanebben az évben a Vatikáni Titkos Levéltárban folytatott munkája során egy
mintegy 2500 oldalnyi, addig kiadatlan dokumentumra bukkant az örmény népirtásról.
Vizsgálati eredményeit a Németországi Örmények Központi Bizottsága (ZAD) által rendezett Népirtás Emléknapján adta elő 2013. április 24-én Frankfurtban; majd 2014 októberében Rómában, a Marconi Egyetemen. Az örményekkel kapcsolatos kutatásait a
Völkermord an den Armeniern című könyvében publikálta, mely a németországi örmény közösség elismerése mellett világszerte nagy visszhangot váltott ki.
2012 óta egyháztörténelmet tanít a bierbronneni Gustav-Siewerth Akadémián. Szemináriumadóként részt vett a párizsi Sorbonne-on XII. Piusz pápa életéről rendezett vitán.
Kitüntetések, pályadíjak:
2003:
2013:

A Szent Grál lovagja (Valencia, Spanyolország)
A Jasna Górai Miasszonyunk Lovagrend (OEBDC) lovagja (Częstochowa,
Lengyelország)
Az Oroszországi Örmény Népirtás Emlékbizottságának díja (Jereván, Örményország)
Szent Mihály Arkangyal Lovagrend lovagja (tiszti rangban, Róma)

2015:
2015:
Főbb művei:
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.

Die Jesus-Tafel (A Jézus-tábla), Herder, Freiburg 1999. – Olaszul: Titulus Crucis, San
Paolo, Cinisello Balsamo 2001.
Die stummen Zeugen von Golgatha (A Golgota néma tanúja), Hugendubel, München
2000. – Olaszul: Testimoni del Golgota, San Paolo, Cinisello Balsamo 2003.
Der erste Papst, Pattloch, München 2003. – Magyarul: Az első pápa. Régészek Péter apostol nyomában, Szent István Társulat, Budapest 2011.
Hitlers Religion. Die fatale Heilslehre des Nationalsozialismus (Hitler vallása. A nemzetiszocializmus végzetes üdvösségtana), Pattloch, München 2004.
Hitlers Lügen (Hitler hazugsága), Tandem, Potsdam 2005.
Benedetto! Die Kirche ist jung (Benedek! – Az Egyház fiatal), Pattloch, München 2005.
Die Dunkelmänner, St. Ulrich, Augsburg 2007. – Olaszul: Contro la Chiesa, San Paolo,
Cinisello Balsamo 2009. – Magyarul: Sötét alakok. Mítoszok, legendák és hazugságok a
Katolikus Egyház történetéből, Szent István Társulat, Budapest 2009, 2010.
Paulus von Tarsus (Tarsusi Pál), St. Ulrich, Augsburg 2008.
Der Papst, der Hitler trotzte, St. Ulrich, Augsburg 2008. – Olaszul: Pio XII, Il papa che si
oppose a Hitler, Paoline, Milano 2009. – Magyarul: A pápa, aki szembeszállt Hitlerrel.
XII. Piuszról – ferdítések nélkül, M. Nyugat Kvk., Vasszilvágy 2013.
Jesus von Nazareth. Archäologen auf den Spuren des Erlösers, St. Ulrich, Augsburg 2009. –
Magyarul: A Názáreti Jézus. Régészek a Megváltó nyomában, Szent István Társulat, Budapest 2010.
Das Bluttuch Christi. Wissenschaftler auf den Spuren der Auferstehung (A véres lepel. Régészek a feltámadás nyomában), Herbig, München 2010.
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Auf den Spuren des Grabtuchs von Turin. Eine Entdeckungsreise zu einem der größten Rätsel des
Christentums (A torinói lepel nyomában. A kereszténység legnagyobb expedíciója),
Kehl, Fulda 2010.
Maria von Nazareth. Geschichte, Archäologie, Legenden, St. Ulrich, Augsburg 2011. – Magyarul: A Názáreti Mária. Történelem, régészet, legendák, Szent István Társulat, Budapest
2012.
Johannes Paul II. Erbe und Charisma (Arturo Marival), St. Ulrich, Augsburg 2011. –
Magyarul: II. János Pál. Örökség és karizma, Szent István Társulat, Budapest 2014.
Mein Bruder, der Papst (Testvérem, a pápa) – (Georg Ratzingerrel), Herbig, München
2011.
Benedikt XVI.: Der Papst in Deutschland (XVI. Benedek: A pápa Németországban), St.
Ulrich, Augsburg 2011.
Jesus in Ägypten: Das Geheimnis der Kopten (Jézus Egyiptomban: A koptok titka),
Herbig, München 2012.
Papst Franziskus. Das Erbe Benedikts XVI. und die Zukunft der Kirche (Ferenc pápa.
XVI. Benedek öröksége és az Egyház jövője), Herbig, München 2013.
Völkermord an den Armeniern (Az örmény népirtásról), Herbig, München 2015.
Stigmata. Sie tragen die Wundmale Christi (Stigmata. Akik Krisztus sebhelyeit viselik),
Silberschnur, Güllesheim 2006. – Magyarul: Stigmata. Akik Krisztus sebhelyeit viselik,
Szent István Társulat, Budapest 2016.
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A XXIV. Szent István Könyvhét támogatói

BUDAPEST FŐVÁROS KÖZGYŰLÉSE

***

STEPHANUS ALAPÍTVÁNY

***

MAGYAR KURIR KATOLIKUS HÍRPORTÁL

***

SZENT ISTVÁN RÁDIÓ

***

ÚJ EMBER KIADÓ

