
Szennay András köszöntése

Testvérlapunk, a Teológia felelős szerkesztője, a hazai bencés rend kiemelkedő

egyénisége, Pannonhalma főapátja, a Hittudományi Akadémia alapvető hittudomá
nyi tanszékének professzora, a Magyar Katolikus Püspöki Kar teológiai referense,
számos iránymutató teológiai munka szerzője - hatvanéves.

Szennay András egyike azoknak a felelős papi személyíségeknek, akik egy
házunkban - Cserháti József püspökkel és Nyíri Tamás professzorral együtt 
a legtöbbet tették elméletben és gyakorlatban is a párbeszéd megvalósulásáért r
egyfelől a magyar egyházon belül zajló zsinati eszmecsere hatékonyságáért. amely
nek célja hitünk megélési kereteinek megújítása, gazdagítása és adaptálása a kor
viszonyaihoz ; másfelől a marxisták és keresztények között ma világrnéretekben
folytatott dialógusnak a nemzeti egység talaján történő további kíbontakoztatá
sáért, az emberibb, teljesebb és minőségibb élet érdekében. A Teol6gia és élet, a
Rejtőző Istenség vagy a Hitünk sodrában círnű könyveiben éppúgy ezek az eszmék
nyernek magas színvonalú megfogalmazást, elméleti kifejtést. mint akadémiai
előadásaiban, cikkeiben, szerkesztői munkásságában, egész élettevékenységében.

Lapunkban közölt tanulmányaiban is az az őszinte nyitottság és számvetés
készsége nyilatkozik meg, mint működésének egyéb területein, akár a magyar
teológia műhelyének erősítésén, az irányzatok együttélésén fáradozik, a teoló
giai gondolkodás mélyítésén és szélesítésén ; akár a Szent Benedek-rend eredmé
nyes oktató-nevelő munkáját segíti vagy a magyar művelődésben betöltött helyé
nek és szerepének bővítéséért. a becsült hagyományok és a korszerű tudományos
kutatások egyetemes hasznosításáért dolgozik. Alább publikált tanulmányában is,
mely az egyházi kisközösségek evangéliumi megalapozottságáról és evilági kül
detéséről szól, a legnagyobb felelősséggel és lelkiismeretességgel vizsgálja a bázis
csoportok ügyét, mint az egyház jövőjének egyik zálogát. Személyében és tevé
kenységében szerenesés szintézist képez a felkészült tudós, az előrelátó intellek
tualizmus emberségtartalma és az egyszerűségre törő, hitét, egyházát féltő ember
hivő magatartása.

A hatvanéves Szennay Andrást, lapunk barátját most abban a reményben
köszöntjük, hogy továbbra is hathatósan szolgálni tudja az elkötelezett, meg
úiulásra kész katolicizmust és a világnézetek toleráns párbeszédét. Munkásságát
töretlen kedvvel, egészséggel, gyümölcsözően folytathassa még sokáig - mínd
annyiunkat gazdagító tanulsággal. példával és szeretettel. Ezt kívánja neki
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Az egyház újraéled a közösségekben
Mint a jó családapa, aki kincseiből régit és újat hoz elő (vö. Mt 13,52), úgy sző

lította meg II. János Pál pápa a magyarországi katolikus egyház minden tagját
1980 húsvétján keltezett levelében. /!).. katekézisről, az egyhaz nagy fontosságú
feladatáról adott számunkra oktatást és buzdítást. Tudjuk, hogy a katekézis nem
csak a keresztény tanításba, hanem a keresztény közösségbe való bevezetést is
célozza (1. még Catechesi tradendae, 24). A katekézis - épp ezért - az élő ke
resztény közösség egyik életmegnyilvánulása. Melegágyaí a családon kívül a kü
Iönféle egyházi .közösségek: az egyházmegyei és plébániai, továbbá az ezeken
belül élő - olykor interdtöcezán vagy interparochiális - kisebb csoportok, ima
közösségek, bibliakörök, karitativ munkaközösségek, - vagy ahogyan világszerte
nevezik őket: bázisközösségek, kisközösségek.
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