papp lajos: gyógyító gondolatok

Fr/5, 244 oldal, kemény táblás, ára: 3500 Ft
A szerző bevallása szerint kötete hitvallás, amelyet kapaszkodónak szán
a Kárpát-haza minden magyarjának. Gyógyító gondolatokat indít felénk,
hiszen sokáig szívsebészként működve gyógyította testünket, most már
azonban holisztikus módon, szívet-lelket gyógyítva közelít az emberhez.
Az egész nemzetnek gyógyulnia kell, tudja jól, s ennek érdekében nem
kímél fáradságot és időt, ahol személyesen jelen kell lennie, ott megjelenik, előad nekünk, zarándokol velünk. E kötetben gondolataival járja
körül a csendet, a lélek békéjét, az isteni tudást, amelyet mi földi emberek
megközelíteni sem tudunk, az élet szentségét, a család fontosságát, magyar gyökereinket, a szakrális orvoslás feladatait. S mindezt áthatja az ember- és hazaszeretet,
hitének és szolgálatának hiteles szavakba öntése.

joseF seiFert:
vissza a Magánvaló dolgokhoz

B/5, 432 oldal, kartonált, ára: 4500 Ft
Josef Seifert, a neves osztrák filozófus eddig megjelent művei a fenomenológiai realizmus elveit követik, vagyis azt a bölcseleti irányzatot,
melyet Edmund Husserl alapozott meg, s amelyhez olyan nagy gondolkodók csatlakoztak, mint Adolf Reinach, Max Scheler, Dietrich von
Hildebrand, Alexander Pfänder és Edith Stein. Az a filozófia, melyet
’fenomenológiai realizmus’-nak nevez, szorosan kötődik a klasszikus
bölcseleti tradícióhoz, különösen Platónhoz és a platonizmus hagyományához, valamint az arisztotelészi gondolatvilághoz.

süle Ferenc: egy új világ építése
a Megújulás Forrásai a családban

Fr/5, 144 oldal, kartonált, ára: 2200 Ft
A családi életről pszichoterapeutaként ír a szerző, aki a felmerülő problémák között mindig a megoldásokat, a pozitív lehetőségeket keresi. Lélekgyógyászati munkája során a családi életnek sok válsága, nyomorúsága
mellett úgy tapasztalta, hogy számos olyan értéke, pozitív lehetősége van,
ami nem kap elég figyelmet. A családnak mint a társadalom, a közösségi
élet legkisebb egységének, alapmolekulájának is éppen úgy megvan a
maga élettana, sőt patológiája is, mint az emberi testnek. A családok új
világai a világ megújulásának forrásai. Az új világ egyben az egyedi
személyiségfejlődés, az individuáció általában legfontosabb területe is.

Miért hiszek?– sorozat

100 x 165 mm, kartonált, ára: 1500 Ft

Én teszek a gyűlölet ellen
89. kötet
Levente Péterrel beszélget Herbert dóra

Gyatra hitem érlelődik
90. kötet
döbrentey ildikóval beszélget Herbert dóra
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YOUCAT
A katolikus egyház
ifjúsági katekizmusa

B/5, 308 oldal,
flexibilis kartonborító,
ára: 3500 Ft
Az eredendően német nyelven kiadott,
ám rövidesen tizennyolc nyelvre lefordított ifjúsági katekizmus címe az angol
elnevezés (The Youth Catechism of the
Catholic Church) rövidített címváltozatával került a könyvvilág bestseller listájának élére, amely most hiteles fordításban
a magyar olvasók – köztük reményeink
szerint nagyon sok magyar fiatal – kezébe
is eljuthat, Erdő Péter bíboros ajánlásával.
XVI. Benedek pápa meleg szavú előszóval
látta el a kötetet, amelyben így ír: „Kedves
fiatal barátaim!... Egy bűnügyi regény érdekfeszítő, mert beavat minket más emberek sorsába, amely
a mienk is lehetne. Ez a könyv azért érdekfeszítő, mert a saját sorsunkról szól, és ezért mindegyikünket igen mélyrehatóan érint.” A kérdésfelelet formában oktató katekizmus nem hagyja figyelmen kívül a mai élettel
kapcsolatos eszközök – internet, facebook stb.– fontosságát sem.
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dér katalin: a jelenések könyve

A/5, 376 oldal, kartonált, ára: 3200 Ft
A szerző – a Szentírás avatott ismerője – nem először segíti az olvasót a
„Könyvek könyve” írásainak értelmezésében. Ezúttal a legtitokzatosabbhoz, a Jelenések könyvéhez nyúl, a János apostolnak tulajdonított homályos víziókkal teli, világvégi borzalmakat is előrevetítő próféciához.
Miért ilyen rejtelmes, titokzatos ez az irat? Mi az Isten szerepe a vég felé
tartó történelem és az üdvösség tervének megvalósításában, az új ég és
föld létrehozásában? S miközben a szerző elemzése végigvezet bennünket ezeken a kérdéseken, kiderül, hogy az ember mindig minden korban
– jelenünkben különösen – döntés előtt áll: választania kell jó és rossz, igaz és hamis, élet és halál,
az Isten és a gonosz között.

gondos-grünhut lászló: szeretet és lét

Fr/5, 272 oldal, kartonált, ára: 3200 Ft
Vető Miklós ajánlójában a szerzőt az isteni szeretet filozófusaként mutatja be az olvasónak. A vagyonos zsidó család szülöttét, aki ifjúként szocialista érzelmű volt, az 1919-es vörös terror brutalitása mélyen megsebezte és kiábrándította a kommunizmusból. Felsőbb tanulmányait nyugati országokban végezte, 1929-ben katolizált. Szülővárosa, Baja és
később, 1956 után Németország volt az otthona. E kötet kétféle forrásból
táplálkozik: a már publikált, korai munkákból és a későbbi alkotói periódusból származó publikálatlan szövegekből. A semmi és a lét nagy témái,
az agapé-szeretet és Isten lényege az első, míg a történelem, a filozófia
és a vallás közötti kölcsönviszony az utóbbi forrásanyagból került a
kötetbe, amelynek célja jelenleg az volt, hogy a mai olvasót bevezesse
Gondos László életművébe

joseF ernst: Márk – Kairosz Bibliai Tanulmányok 5. kötet

Fr/5, 192 oldal, kartonált, ára: 2700 Ft
A német teológus szerzőtől kiadónk sorban közölte az evangélisták portréit:
sorozatunkat Márk művével zárjuk, pedig éppen ő az, akinek evangéliumát
a modern exegézis elsőnek tekinti. Az ő munkája amellett, hogy a Megváltó
halálát és feltámadását hirdeti, Jézus életének minden eseményéről is tudósít
bennünket. Méltán mondhatjuk, hogy Márk az, aki evangéliumát igazi „életrajzzá” formálta, amelyből Máté és Lukács is merített a későbbiekben.
A kötet arra is keresi a választ, hogy ki a Márk névvel jelölt személyiség, aki maradandó formában
örökítette meg Jézus életét és tetteit.

soMos zsuzsa: Magyar szentek és hősök a nagyvilágban
történelMi útikönyv
A/5, 266 oldal, illusztrált, kartonált, ára: 3200 Ft
A Pécsett élő és orvosként dolgozó szerző úti céljait általában nem maga
választotta, mindig azt kereste, ami családi hagyományaiból következik.
A legtöbb magyar vonatkozású emléket, emlékhelyet Párizsban és Franciaországban találta, emellett felkereste például I. (Nagy) Lajos öccse,
Endre herceg sírját a nápolyi dómban, Aachenben pedig a magyar kápolnát. A szerző foglalkozik Kőrösi Csoma Sándorral is, mivel hazánkban
állított öt szobra közül egy monumentális alkotás éppen Pécsett található.
A függelékben csodálatos, archaikus magyar anyanyelvünk és népdalaink
néhány vonatkozásáról találhat adatot az olvasó.

pierre hadot: plótinosz, avagy a tekintet
egyszerűsége

Fr/5, 194 oldal, kartonált, ára: 3000 Ft
A szerző a kevéssé ismert ókori filozófusnak (Kr.u. 203-269) szenteli e
kötetét, amely saját bevallása szerint több kiadást is megért, s e folyamat
eredményeképpen az ő Plótinosz-képe is változáson ment át. Miközben
feltárja előttünk Plótinosz belső zarándokútját és lelki arcképét, kiderül,
hogy milyen nagy távolság választja el a modern vagy posztmodern kor
emberét e különös gondolkodótól. Tanítványa, Porphüriosz a mesteréről
írt életrajzát különös mondattal kezdi: „Plótinosz, a filozófus, aki a kortársunk volt, olyan embernek tűnt, aki szégyellte, hogy teste van.”. bár Plótinosz szemében az érzékelhető
valóság alacsonyabb rendű, mégis arra ösztönöz bennünket, hogy „elfogadjuk az emberi tapasztalat
minden dimenzióját.” Életműve misztikus „hívás”, mely szellemi jótéteményként hat az olvasóra.

hugo rahner: a játszó eMber

Fr/5, 160 oldal, kartonált, ára: 2200 Ft
Gyakorolta ön már az eutrapélia erényét? – teszi fel a kérdést a szerző.
Többségünk még csak nem is hallott erről a szóról, esetleg azok, akik ismerik Arisztotelészi Etikáját. Szent Pál például, vagy az egyházatyák
lealacsonyító értelemben használták. Ám ez az ősi tanítás Aquinói Szent
Tamás révén beáramlott a keresztény etikába, mint a középút erénye,
amely szerint a mosoly, a nevetés, a vidámság, a játék is erény, illendő
határok között. A keresztény hagyományban búvópatakként jelen lévő
játékmisztikát járja körül a szerző e kötetben, mert úgy véli, manapság
újra időszerű, hogy átgondoljuk: nem minden ördögi a kultúránkban, és
igyekezzünk megvalósítani a vidám-komolyan játszó ember szép
leleményességét.

a pap és a nő – kőrösiné Merkl hilda, Magyar
balázs és varga lászló beszélgetéseiből

A/5, 248 oldal, kemény táblás, ára: 3200 Ft
Három bátor ember, egy irodalomtörténész nő, egy pszichiáter és egy plébános járja körül ezt a sokak által kényesnek tartott témát. Hármójuk negyedszázadon át folytatott csendes beszélgetéseit tartalmazza a kötet, amelyet
tizenkét állomás/stáció köré csoportosítottak, hogy Jézusnak, legfőbb papunknak viselkedéséből kiindulva elemezzenek számos izgató kérdést, amelyre
mégiscsak lehetséges választ találni. Az emberek ugyanis egyházon belül és
kívül is hitelességre vágynak. Néhány tématöredék ízelítőként: nők rivalizálása a pap körül, a házasságtörés fogalmának elhalványulása, a bűnösökkel való kommunikáció sokfélesége, az egyházból kilépő és az engedélyezetten nős papok élete, s még megannyi gondolat, amelynek
megismerését őszintén ajánljuk olvasóinknak.

heidl györgy: katolikus szeMMel – net-lapok

Fr/5, 248 oldal, kartonált, ára: 2800 Ft
A Pécsi Tudományegyetem esztétika tanszékének vezetője megragadta jelen
korunk páratlan interaktív lehetőségét: blogot nyitott, remélve, hogy a világhálón az olvasók részéről válaszok érkeznek. Először, egy teljes egyházi
éven keresztül főleg a katolikus liturgikus hagyomány értelmezése volt a
célja, majd ezt követte egy olyan netes napló, amelyet már saját nevével
jegyzett. Az utóbbiból született meg e kötetnyi gyűjtemény, mert szerzőnk
(is) vallja, hogy a könyvet nem helyettesítheti a virtuális felület.

