
A szimpozionhoz kiállítás 

csatlakozik, mely a földszin-

ten megtekinthető. 
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XVI. Liturgikus Szimpozion 
 
 
 
 

 
 

 

 

a 

Rendalapítókról 
a „megszentelt élet” évében 

2015. október 29-én 

a Hittudományi Főiskola F01 termében 



Mint tudjuk, Ferenc pápánk 2014. nov. 30-tól 2016. 

febr. 2-ig meghirdette a „megszentelt élet évét” a Lu-
men gentium, valamint a szerzetesélet megújításáról 

szóló Perfectae caritatis határozat ötvenedik évfordu-

lója alkalmából. Szimpozionunk ez évbe illeszkedik bele. 

Valójában pontosítani kellene a címet, hiszen nem csak 

a szerzetes élete lehet „megszentelt”, hanem minden 

olyan személyé is, aki a megszentelő kegyelem állapotá-

ban él. Mindenesetre, a szerzetesek élete „sajátosan” 

megszentelt élet. Hiszen az teljesen elkötelezett élet. 

Hazánkban, egyházunkban kezdettől fogva éltek és él-

nek szerzetesek. Ezt igazolják az első bizánci hittérí-

tők: Szent Hierotheosz, Theophülaktosz, Antóniosz, 

vagy az utánuk következő Szent Benedek rendi szerze-

tesek. Boldog Özséb áldásos tevékenysége révén pedig 

büszkék lehetünk a magyar alapítású pálos rendünkre. 

Az elnyomatás éveiben a szerzetesrendek közül csak 

négy működhetett 1950-től, mégpedig oktatási tevé-

kenységet folytatva: a bencések, a ferencesek, a piaris-

ták és az iskolanővérek. Szimpozionunk az ő alapítóikat 

igyekszik bemutatni. De nem egyszerű életrajzi ismerte-

tést kíván nyújtani, hanem a rendalapítókat a liturgiájuk 

és zsolozsmájuk alapján kívánja megismertetni. 

Szent II. János Pál pápai szavai itt és most is érvénye-

sek: „Nemcsak dicsőséges történelmetek van, hanem 

hosszú történelem áll előttetek is, amelyet még építe-

netek kell! Tekintsetek a jövőbe, amely felé a Szentlé-

lek indít benneteket, hogy továbbra is csodálatos dol-

gokat vigyen végbe általatok!” (Vita consecrata, 110.). 

 

A szimpoziont a Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudomá-

nyi Főiskola Liturgikus Tanszéke rendezi a „megszentelt élet” 

éve alkalmából 2015. október 29-én. 

Program 
 

„Siessünk buzgón az Istenszülőhöz” – Közös ének 

14.00 – Megnyitó – Dr. Ivancsó István gör. kat. liturgikus tanszékve-

zető tanár, Nyíregyháza 

14.10 – Szent Makrina anyánk élete és zsolozsmája – Keresztes 

Sarolta Bazilia OSBM, Máriapócs 

14.35 – Vágyakozás és bizonyosság – Szent Benedek Római Pszal-
tériuma a 21. században – ThLic. Kelemen Áron OSB, Győr 

15.00 – Assisi Szent Ferenc alakja a rendi liturgikus szövegekben – 

Dr. Varga Imre Kapisztrán OFM, Budapest 

15.25 – Kalazanci Szent József, a nevelő, a liturgikus szövegek 
tükrében – Dr. Nemes György Sch.P., Vác 

15.50 – Az iskolanővérek alapítójának, Boldog Gerhardinger Mária 
Teréziának lelki öröksége május 9-i liturgiája alapján – 

Géczy Mária Erzsébet SSND, Debrecen 

16.15 – Remete Szent Pál és Boldog Özséb szerepe a Pálos Rend 
életében a liturgián keresztül – Bátor Péter Botond OSPPE, 

Budapest 

16.40 – „A szív bőségéből szól a száj” (Mt 12,34) – Szent Bazil 
atyánk alakja a bizánci egyház liturgikus szövegei alapján – 

Szócska Antal Ábel OSBM, Miskolc 

17.05 – Összefoglalás és zárszó – Dr. Ivancsó István gör. kat. litur-

gikus tanszékvezető tanár, Nyíregyháza 

17.15 – „Boldogasszony Anyánk” – Közös ének 

 
A 2015. október 29-én, a Hittudományi Főiskola F01 termében 

(Nyíregyháza, Bethlen G. u. 13-19.) rendezett szimpozionra 

tisztelettel meghívjuk és várjuk. 
 

Liturgikus Tanszék 


