
2008. szeptember – december

Szeptember 8-án a tanévnyitó Veni Sancte szentmise keretében került sor az új
rek tor és az új teológiai tanárok eskütételére.

Szeptember 19-én P. Henri Boulad SJ tartott két előadást főiskolánkon Az igaz-
ságfogalom a vallásközi kontextusban, illetve A spiritualitás teremt kapcsolatot a val-
 lások között címmel.

Simon T. László OSB, a római Szent Anzelm egyetem tanára Hozzatok sza-
va kat magatokkal! Közelítések a zsoltárokhoz és Nem írnokok, hanem írástudók.
Közelítések a szinoptikus evangéliumokhoz című könyveit Martos L. Balázs, a
Győri Hittudományi főiskola tanára mutatta be szeptember 30-án.

A Sapientia Könyvtára 2005-ben indította el „Könyvtári esték” című elő-
adássorozatát. Idén ősszel is több előadást rendeztek. Október 1-jén Déri Balázs,
az ELTE Latin Tanszékének tanszékvezető professzora tartott előadást Zenei
gyűj tések az ókeleti keresztények körében címmel.

Október 7-én a SaxOrgan duó – Nagy László Adrián orgona és Zsemlye
Sándor szaxofon – adott hangversenyt a Piarista kápolnában. A hangversenyt
követően a művészek új CD-jüket dedikálták beszélgetés keretében.

Október 11-én a 80. születésnapját ünneplő Johann Baptist Metz professzor
volt a főiskola vendége. A világhírű teológus előadásában saját „teológiai bio-
gráfiáját” ismertette. Johann Reikerstorfer, a Bécsi Egyetem Katolikus Teológiai
Karának fundamentális professzora korreferátumában J. B. Metz és Jürgen Ha -
ber mas gondolatvilágát hasonlította össze. A Vigilia Kiadó erre az alkalomra meg-
 jelentette J. B. Metz Memoria passionis. Veszélyes emlékezet a pluralista társa -
dalomban című könyvét, amelyet Mezei Balázs, a PPKE Bölcsészettudományi
Karának professzora mutatott be.

Október 12-én, Magyarok Nagyasszonya ünnepén zarándoklattal kerestük
fel Mátraverebély-Szentkút nemzeti kegyhelyét.

Október 19-én az ELTE ÁJK egyetemi docense, Bányai Ferenc tartott előadást
Eckhart mester és a misztika címmel Jos Decorte leuveni professzor emlékestjén,
a Könyvtári esték keretében.

November 11-étől három napos előadássorozatot tartott Szent Ágoston teo -
lógiájáról P. Richard Finn OP, az oxfordi Blackfriars Hall rektora.
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November 18-án, a Sapientia Kápolna felszentelésének évfordulóján a szent-
misében Ujházi Lóránd mondott homíliát.

November 20–21-én P. Roger Burggraeve SDB, a Leuveni Katolikus Egye-
tem nyugalmazott professzora tartott előadásokat a teremtés és az anyag etikai
vonatkozásairól, valamint Emmanuel Lévinasról.

November 22-én rendeztük az első félév hagyományos Sapientia napját Felké-
szítés a házasságra és a családi életre címmel. A konferenciát Bíró László, az MKPK
családreferens püspöke nyitotta meg. Előadást tartott: Takács Gábor Az ember és
a család a Gaudium et spes konstitúció alapján címmel, Pus kás Attila A házasság a
keresztény antropológia nézőpontjából címmel, Roger Burggraeve The Constitutive
Meaning of the Sexual Body for Marriage and Family (A Test Igévé válik. A test kons-
titutív jelentősége a házasságban és a családban) címmel, Kopp Mária és Skrabski
Árpád A boldogságkeresés útjai és útvesztői a párkapcsolatokban címmel, Dávid Bea
Barátság ÉS házasság címmel, Somhegyi Annamária A teljeskörű iskolai egészségfej-
lesztés címmel. Az előadásokat követően gyakorlati kezdeményezésekről hang-
zottak el beszámolók.

Chavvakula Lourduraju SVD hallgatónk kommentálásával november 25-én
levetítették a Bommarillu című indiai filmet.

A Könyvtári Esték november 26-i rendezvényén Turcsány Péter költő, az MTA
Irodalomtörténeti Intézete Verstani Kutatócsoportjának a tagja, a Kráter Kiadó
el nöke a száz esztendeje született és tíz éve elhunyt Wass Albert munkásságát
mutatta be.

Az adventi időben több esemény is segítette a lelki felkészülést Karácsonyra.
Hétfőnként az aulában közös imádság és ének keretében meggyújtottunk egy-
egy gyertyát az ott elhelyezett adventi koszorún. Az adventi rekollekciót decem ber
2-án Bartók Tibor SJ vezette, 5-én pedig az elsőévesek csendes adventi dél-
utánját Révay Edit RSCJ. December 11-én karácsonyfadísz-készítéssel egybe-
kötött adventi délutánt rendeztünk.

December 2-án került sor az első évesek „felszalagozására” a főiskola aulájában.
A vizsgaidőszakkal kapcsolatos néhány jó tanácsot követően a másodévesek fel-
tűzték az elsősök ruhájára a „Sapientia első vizsgázó szalagot”, melyet az első si-
keres vizsga letételéig viselhettek a hallgatók. E kis szalag jelképezi a sapientiás
hallgatóvá válást.

A tanári mesterképzésre elsőként beiratkozott hallgatók a 2008–2009. tanév
I. félévének végén tettek záróvizsgát, további hallgatókkal együtt, akik más sza-
kokon és képzésben most fejezték be tanulmányaikat.
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