
Az önmagából kilépő Egyház víziójáról 
(új szelek a Vatikánban) 

 
A MPR 2013. évi, 55. konferenciájának programja 

 
A konferenciának ez a témája egyenesen következik a tavalyi, 2012-es 54. konferencia és az 
2011-es 53. kongresszus témájából (erről a két rendezvényről utólag is lehet tájékozódni a 
Egyház és Társadalom online folyóiratban: www.egyhazestarsadalom.hu), illetőleg a 2013. 
tavaszán megválasztott Ferenc pápa első megnyilatkozásaiból. A MPR kötelessége, hogy 
felfigyeljen ezekre az új és régen várt hangokra. A 2013. évi konferenciát ezeknek kutatására 
és feldolgozására szenteljük. A konferencia, mint már tavaly is, három részből áll. Az első 
rész, amelyben megjelöljük az egy évnyi intellektuális programot május 24-én és 25-én, 
pénteken és szombaton lesz az evangélikusok budapesti gyülekezeti termében. Azt reméljük, 
hogy az itt elhangzó felvetések nem csak a helyszínen indukálnak diszkussziót, de utóbb is, 
amelyek végül is eltarthatnak akár 2014. februárjáig, amikor is a konferencia harmadik és a 
témát lezáró részében összefoglaljuk, mire is jutottunk. Közben, előre láthatóan 2013. 
októberében áttekintjük, mire jutottunk addig, hol kell a diszkussziót erősíteni, mi olyan új 
témát kell még bevezetnünk ahhoz, hogy a januári összegezés tartalmas és sikeres lehessen. 
 
Az eredményességnek azonban nem csak az aktív részvétel a feltétele, hanem az aktivitáson 
túl a felkészültség is. Ezért azt kérjük az előadóktól, hogy ajánljanak előzetesen 
olvasmányokat és felhívjuk a figyelmet a MPR korábbi projektjeire, ezek hozzáférhető 
anyagaira. 
 
A konferenciának nincs részvételi díja, de 1500 Ft regisztrációs díjat kérünk mindenkitől a 
konferencia helyszínén. Nyugdíjasoknak és diákoknak 1000 Ft. 
 

2013. május 24, péntek a Pesti Evangélikus Egyház 7. Gyülekezeti terme (Bp. V. 
Deák tér 4. I. em.) 

16.00-17.00 A konferencia megnyitása; 
Veni Sancte  

 Smidéliusz Gábor igazgató lelkész 
 P. Lukács János S.J.; 

a MPR 2013. évi érmeinek átadása  

17.00-18.00 Mi várható? 

 Hölvényi György szerint 

18.00-19.00  korreferátumok 

 Tóth Pál (Fokolare) 
 P. Lukács János S.J. 

19.00-19.30 diszkusszió 

2013. május 25, szombat a Pesti Evangélikus Egyház Gyülekezeti Nagyterme (Bp. V. 
Deák tér 4. I. em.) 

09.30-10.30 Az irgalom kultúrája 

 Máté-Tóth András 

10.30-11.30 korreferátumok 

 Aszalós János 
 P. Várnai Jakab ofm. 

11.30-12.00 diszkusszió 

12.00-12.30 (ebéd)szünet 

12.30- A MPR közgyűlése (csak a MPR tagjai számára) 

 

http://www.egyhazestarsadalom.hu/
http://magyarpaxromana.hu/hirek/2013/holvenyi.pdf
http://magyarpaxromana.hu/hirek/2013/matetoth.pdf
http://magyarpaxromana.hu/hirek/2013/varnaijakab.pdf

