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A Katoiikus Teológia Európai Társaságának Nemzetkôzi Kongresszusa
Pozscny (Szlovákia) 2019. augusztus 28-31.

Remény. Miben áii a reményůnk?

Tiszteit Koiiégák.
Tiszteit Doktoranduszok,

Nagy črämmei hívom Čnôket a Katoiikus Teológia Európai Társaságának Nemzetkäzi Kongresszusára,
mely augusztus 28. és 3L käzätt kerůi megrendeze'sre Pozsonyban (Szlovákia) az alábbí témában:

Kemény
Miben áli a reményůnk?

Napjainkban a remény újra és újra megkérdôjeiezůdik. A gazdasági rendszerek, áiiamok,
társadaimak, csaiádok és baráti kapcsolatok sze'tbomlása, a politikai szisztémákbau valo'
bízalmatlanság annak vizsgáiatára hiv benm'inket, hogy hova' tůnt a reme'ny korunk embere'nek
tapasztaiatábói. Mit jelenthet a remény egy elôregedä Európában, ahoi az eutanázia egyre inkább
eifogadott eijárássá válik? Ha csak e Fóidi éiedjen van bizodaimunk, tudunk-e reménykedni még
bármiiyen ěrteimes állapolban a haiái után?

Az egyěséges Európávai kapcsolatos szkeptikus hangok is arra hivnak 'nket, hogy
megvizsgáijuk, mi a reménye még a kôzäs Európának. A kůlônbäzô valiások kôvetô zätti sokfěle
konfiiktus annak átgondoiására indit, hogy vajon te'nyleg hiszůnk—e a kôzôs egyiitt—e'ie's vaióságában.
Mi a reménye azoknak a keresztényeknek, akik számos országban ' zést szenvednek?Mi reme'nye
lehet egy menekůitnek, aki egy jobb jävó'be vetett hittei ěrkezi . A Hatalok hisznekŕe me'g az
Egyházban? Az Egyház hisz—e még bennůk? Az oktatást is szorosan ôsszekapcsoiják egy jobi) j'o'vôt
iiietč reményteii eikěpzeiésekkei. Hogyan tudunk egyůttmůkädni másokkai az oktatás és a képzés
fejlesztése'ben?

Az emberi éiet és kapcsoiati bizaiomra és reme'nyre épiiinek. A reme'ny az egyik aiapvetč
jeilcmzäje a bibliai cmbcreknek, éppen :zért a keresztény teológia egyik lartópiilér: is cgyben. A
reme'ny nem pusztán az emberi társadaiom Pontos része, hanem az ember tapasztaiatának
ônmagának is eiengedhetetlen eieme. A remény áltaiánns tanalommai bir, amikor annak
érteimezésére vonatkozik, ami tôrténik, vagy aminek meglčrténtét várjuk, de a valódi érteimét még
nem birtoimijuk, és ezért részben ismeretien, titokzams. Ez az alaphozzáállásunk, ameiiyei létůnk
végsä ěrteimét magyarázzuk. Ezén: bár a reményben mi magunk - mint teoiógiai erényben -
hivěkke'nt szólaihatunk meg, mégis a remény vaiójában egyaránt megtalálható hivôk és nem hivôk
szive'ben is. Mindenki reme'nykedik: a kérde's az, hogy mibe vagy kibe heiyezzůk reménységůnket?

Mind a három monoteista vaiiás ie'nyegét tekintve eszkatoiógikus, e's ezért a mi reményůnk is
eszkatológiai, nem pedig utópisztikus. A reme'ny egy dinamikus emben' tapasztaiat egyetemes
minčsége, ami a beteijesůlésre váró jô & felé mutat. ]obban megértíink egy embert, amikor Feitárui
eiěttůnk a motivációi môgôtt meghúzódó reménység.

A pozsonyi nemzetkôzi konferencia a reme'ny témája't váiasztva azt keresi. hogy mibe
heiyezziik reme'nységůnket, és igy nem pusztán csak egy témát ajáni, hanem annak kutatását is ce'iui
tůzi ki, ami ässzekôt mindannyiunkal. Feiajánija a reményt: egymás és mindenki számára, a viiágnak,
az Egyháznak és a vailásoknak egyaránt.

Tôbb kontinensrčl érkezč jeies szakértôk tárják majd eiénk interdiszcipiináris szempontbói a
reměnyräi aikotott eikěpzeiéseket. A pienáris eičadások kčzpontját kiege'szitik a szekciók és můheiyek,



amelyek teret biztositanak a remény kôzponti témájáro'l szólo' gondolkodásnak a ňlozóňával,
politikával, pedagógiával, szociális munkával, karitásszal, vallások kôzôtti dialógussal e's

äkumenizmussal kapcsolatasan egyaránt.
Augusztus 28-án reggel veszi kezclete't a Trnava-i Egyetem Teológiai Fakultásán a „]unior

Konferencia", melyen professzorok, doktoranduszok és már doktorált hallgato'k tartanak rôvid
eloadást. A konferencia felln'va'sa 2018. szeptember Z4—t6l e'rhetč el. Az errůl és a teljes ESCT
kongresszusról szólo' táje'koztató megtala'lliató a www.esctcongesszmamet oldalon.

A konferencia augusztus 28-án este veszi kezdete't a Crowne Plaza Hotelben a kčszôntôkkel
és a kongresszus témájába való laevezete'ssel. A Katolikus Teológia Európai Társasága 20194351
ůnnepli alapita'sának 30. jubileumát. Rendkivůl čriiläk annak, hogy e jelentčs pillanatot Pozsonyban
ůnnepelhetjiik e's annak a te'nynek, hogy a teológiának l1elye van a társaclalomban, egyházban e's az
egyetemeken egyaránt, melyre a kongresszus cime és alcime is utal.

A konferencia online regisztrációja 2019. február l-e'n kezdädik Tôbb kedvezményes a'rú
szobát foglaltunk és mindenkit szeretettel ln'vunk e Iehetčse'g kihasználása'ra. A kedvezme'nyes
ellielyezések az elsr'i regisztra'lók kôzôtt sorrendben kerůlnek kiosztásra. Nagy ämmel osztom meg
továleá azt a liirt is, hogy sikeriilt egy bizonyos anyagi segitse'get biztositani mindazon tanámknak és
diákoknak, akik élni kívánnak a támogatás ilyen formájával a regisztrációs di], az utazás és szállás
kôltségeinek tekintete'ben.

Mint a Katolikus Teológia Európai Társaságának alelnôke szeretettel hivom a tana'r kollégákal
e's hallgatókat (illetve mindenkit aki a teológia iránt e'rdeklôdik) hogy vegyenek re'szt soron kôvetkezä
kongresszusunlfon melyre a teológusok egész Európából e's tôbb teológiai diszciplina tenílete'ro'l
ôsszegyůlnek. Ďrämmel ne'zelí elebe a kôzčs gondolkodásnak eszmecserének e's szive'lyes kôzosse'gnek,
melyek a Katolikus Teológia Európai Ta'rsasa'gát jellemzik.

Bizva a jävč évi Pozsonyi találkozás ôn'irme'lzneľlv

szivélyes ůdvôzlettel,
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doe. ThLic. Milos Lic ner, D.Th.
ESCT elnäkhelyettes,TFTU de'kán

Az msg-ben a/ap/tvtt ESCT számas leo/ágzlsl gyňjt egybe Európa ků/änbäzá orsza'gaibóĺ. Tag/ai [ev/dgiaf
intíztte/(ben, egyetemeken, akadémiáknn, szemfna'n'umnkbantevékmy/(ednekaz egyházban és a társadalamban
egym'nt. A Kami/kus Teológia Európai Ta'rsasa'gának [s'/[', hogy a kam/im teológia akadémiai diszciplinäát
támogassa ků/á'ná'sen az Egyház és társadaĺom taĺaĺkvzása'nak tenĺiĺeteĺn. Mint rendszeres teológia a „megémíu
ker-esá ln'ten", .? kata/ihr; teológia olyan tudnma'nykôzi kutatást foĺytat és képzést laná/, amely egyszerre
hú'séges az Egyházlmz és .al/(atd módon bŕrálja is azt, mi/(á'zben .; szakmaíság legmagasabb tudományas
kčvete/ményeinek is meg/Hel A Társaság Európaŕszerte egyszerre ál/ az Egy/raz a; a tarsad'a/om szolgálatäban,
azáltal, hogy ta'magatja .; tag'ait * mind a viĺägia/(at, mind ; ŕčlszentelzeket *, hogy szembene'zzenek .;
kereszuíny ln't elé kihiva'so/(at támagztó számos kérděsseĺ, valamínt a konár-s európaí kultúm'val.


