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Kedves Kongresszusi Résztvevők!

Ebben próbálunk segítséget adni azzal a programsorozattal, melynek alkotóelemeit 
csokorba gyűjtöttük ebbe a füzetbe. Bízom benne, hogy mindenki megtalálja a neki 
megfelelőt, és a Kongresszus elmúltával lelkileg megerősödve, reménnyel telve tudja 
folytatni az előtte álló utat, melyre Isten hív mindannyiunkat. 

Kapcsolódjunk be a közös imákba, hallgassuk nyitott szívvel az elhangzó tanításo-
kat, merítsünk erőt és bátorságot a tanúságtételekből, éljük át örömmel a Jézussal 
való találkozást az Eucharisztia ünneplésében, a sok változatos, családi, ifjúsági, lelki 
és kulturális program pedig emelje szívünket-lelkünket Istenhez, minden örömünk 
és reményünk forrásához. 

 Erdő Péter
           bíboros, prímás, 

esztergom-budapesti érsek

Erdő Péter bíboros, prímás köszöntője

A  hosszú felkészülési idő után elérkez-
tünk az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kong-
resszusig. Ezt a Kongresszust sok ima és lelki 
felkészülés előzte meg a gyakorlati teendők 
mellett. A föld népeivel együtt nehéz idősza-
kot éltünk meg mi is itt, Magyarországon, 
2020 márciusától. Az idei évben – bár itt-ott 
megtorpanásokkal – fokozatosan visszaté-
rünk egy elevenebb, nyitottabb élethez, ha 
úgy tetszik, a normalitáshoz. De ne onnan 
kezdjük, ahol abbahagytuk! Le kell szűrnünk 
a tanulságokat. Vegyük észre, mi a lényeges, 
legyünk képesek segíteni, a nemzedékek pe-
dig legyenek szolidárisabbak egymással! 
Keressük mind a legfontosabbat: a találkozást 
Krisztussal!
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E Kongresszussal a világ minden tájáról érkező hívek a mai elvilágiasodott és az 
öröklét perspektíváját nélkülöző társadalom számára kínálnak olyan eucharisz- 
tikus ünnepet, amelyben mindenki találkozhat Istennel az Úr Jézus emberségében. 
Ő az, aki kenyeret adott a szegényeknek és a bűnösökkel is egy asztalhoz ült. Ezzel 
könyörületet mutatott és új életet kínált; mai tanítványait pedig az „eucharisztikus 
következetesség” megélésére tanítja, hogy ne különítsék el Krisztusban a főt a tagoktól, 
vagyis a Krisztussal való szentségi közösséget a gyengébbekkel és a szükséget szen-
vedőkkel vállalt közösségtől.

Itt, Európa szívében, az Úr asztala körül születik Isten új népe; s Isten gyermekei 
kulturális, etnikai és társadalmi különbségeikkel átszőtt, újfajta összetartást mu-
tatnak fel a globalizált modern világnak. Itt és ekkor, a különféle tájakról érkező 
férfiak és nők eme szívbéli találkozásában lehet valósággá a szeretet globalizációja, 
amely nemet mond a lekezelő távolságtartásra, az elutasításra és a bezárkózásra.

Budapest eucharisztikus közössége nem fogadja el, hogy a modern világ horizont- 
járól eltűnjön Isten, inkább hálát ad a teremtő Atyának, aki az Eucharisztiában nem 
csupán belső erővel ajándékoz meg bennünket, hanem evangéliumi küldetéssel is, 
vagyis olyan létszemlélettel, amely Jézusból száll át a keresztény emberbe, s benne 
megélt életté lesz és szétsugárzik a társadalomban is.

Piero Marini érsek köszöntője

Európa és a világ keresztény hívei – a világ-
járvány fájdalmas szorítása közepette – Buda-
pesten gyűlnek össze a Nemzetközi Eucha-
risztikus Kongresszus ünneplésére. A Duna 
partjain egymáshoz forduló tekintetek, mo-
solygós arcok, kitárt karok és odaadó szívek 
mozaikká formálódva olyan különleges erejű 
közösséggé válnak, amely képes pozitív választ 
adni a modern világ kérdéseire és kihívása-
ira. Ez az eucharisztikus arcú Egyház, amely 
a Feltámadott Lelkének erejével tud jövő- 
be irányuló evangéliumi távlatokat felmutatni 
korunk egyházi és társadalmi valóságának.



Amikor véget ér az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus, a különböző nem-
zetekhez tartozó résztvevők Krisztus ajándékával megerősödve mint „eucharisz- 
tikus férfiak és nők” térnek majd haza, hogy szeretetet adjanak a szűkölködőknek, 
hogy megváltást vigyenek mindennapi életük és munkájuk környezetébe, és hogy 
szilárdan őrizzék a bizonyosságot: Isten szeretete erősebb a gonoszságnál, az erő- 
szaknál és a halálnál is.

Bárcsak mindenki rátalálna Krisztus húsvéti titkára, az „élő víz forrására”, hiszen 
ebből táplálkozik minden derűvel végzett szolgálat és örömmel áthatott tanúság-
tétel.

 Piero Marini
A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusok 

Pápai Bizottságának elnöke
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A királylányok közül Szent Margit az alázatosság, Szent Erzsébet pedig az irgalmas-
ság megtestesítőjeként jelenik meg előttünk. Imre herceg a tisztaság, László király 
a lovagiasság szentje lett.

A középkori diplomácia szabályai szerint a különféle országok közötti békés együtt-
működés szándékát a királyi családok sarjai közötti házassági szerződésekkel erősí-
tették meg. Így került Szent Kinga és Szent Hedvig Lengyelországba, Prágai Szent 
Ágnes Csehországba, Szent Piroska Bizáncba, Árpád-házi Szent Erzsébet a Né-
met-római Császárságba, míg Szent Toulouse-i Lajos francia földön, Szent Erzsé-
bet pedig portugál honban erősítette az ott élők hitét. Magyar származású európai 
szentek, akiknek életét a krisztusi szeretet és az Eucharisztia, az Úr valóságos jelen-
létének tisztelete fűzi egybe.

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus különleges lehetőséget teremt, hogy 
közösen imádkozzunk, együtt keressük Isten üdvözítő akaratát, s újra meg újra fel-
fedezzük a másik emberben az Ő képmását. Hogy együttes erővel emelhessük fel 
a hit pajzsát, és hogy hirdessük a szeretet parancsát. Mert ahogy első királyunk írta 
Intelmeiben: „a szeretet gyakorlása vezet el a legfőbb boldogsághoz”.

Szívből kívánom, hogy lélekemelő élményekben legyen részük Budapesten!

Áder János
Magyarország köztársasági elnöke

Áder János köztársasági elnök köszöntője

Szeretettel köszöntök minden kedves 
zarándokot, aki a Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszus alkalmából érkezett Magyaror-
szágra. Nagy öröm számunkra, hogy hazánk 
immár második alkalommal adhat otthont 
a Római Katolikus Egyház világeseményének. 

Magyarország történelme több mint egy év-
ezred óta összekapcsolódik a kereszténység 
történetével. Államalapító királyunk Szent 
István, kinek dinasztiájából – az Árpád-ház-
ból – szép számmal avattak szentté vagy bol-
doggá tiszteletre méltó személyeket.

Tisztelt Vendégeink! 
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Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus logója

Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus logójában az ostya és a kehely szim-
bolizálja az Oltáriszentséget. Az ostyában látható kereszt az Eucharisztia áldozat 
jellegére és a Golgotára utal, továbbá a kereszt piros színe Jézus irántunk való sze-
retetét, értünk vállalt kereszthalálát is kifejezi.

A „Minden forrásom belőled fakad” zsoltáridézetet jeleníti meg az Oltáriszentségből 
fakadó forrás, amelynek vize négy vonalban zubog alá, utalva az örömhír terjedésé-
re, melyet a négy evangélista örökített meg számunkra.

A forrás folyóba ömlik, melyet az alsó hullám jelez. Ez a hullám kifejezi az Egyház 
örömhírvivő tevékenységét és utal a Dunára, Budapest folyójára is. A Duna tíz or-
szágon át halad, nyugatról keletre, majd északról dél felé, kifejezve, hogy az Eucha-
risztia közös forrásként köt össze bennünket, különböző nyelvű és kultúrájú euró-
pai keresztényeket, így kiengesztelődésünk forrása is. A forrásból fakadó négy folyó 
a világ négy égtáját is jelképezi. Ezeket az égtájakat termékenyíti meg az evangélium 
és élteti az Eucharisztia.

A logóban használt színek az ikonfestés hagyományai szerint jelenítik meg a Szent-
háromságot: az Atya színe a fehér, a Fiúé az arany (sárga) és a piros, a Szentléleké az 
égszínkék.

Magyarország nemzeti színei is megjelennek a logóban, utalva Budapestre, amely 
2021-ben otthont ad a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusnak.

A logóval a világesemény arculatának színvilágában is találkozhatunk, ezzel is kife-
jezve, hogy az Eucharisztia összeköt.
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Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus mottója

„Minden forrásom belőled fakad.”” 

Az Eucharisztia keresztény életünk és küldetésünk forrása

A zsoltáros hitből fakadó örömmel énekli, hogy mindenek forrása az Isten (Zsolt 
87,7). A szamariai asszony történetéből (Jn 4,7-26) tudjuk, hogy Jézus Krisztusban 
„az örök életre szökellő vízforrás” (Jn 4,14) megjelent közöttünk. Jézus ma is hív 
mindenkit: „Aki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék, aki hisz bennem: belsejéből az 
Írás szavai szerint, élő víz folyói fakadnak” (Jn 7,38).

Csodálatos a keresztség forrása is: az új élet, a kegyelmi élet forrása, hiszen az új-
jászületés és megújulás fürdője (vö. Tit 3,5). Az Eucharisztia pedig az élet kenyere, 
az istengyermeki élet növekedését szolgáló táplálék. Jézus, a világ életéért áldozatul 
adott feltámadt testét adja nekünk eledelül (vö. Jn 6,51): így ő mibennünk marad, mi 
pedig őbenne (vö. Jn 6,56). Testét és vérét, vagyis önmagát adja valóságos ételnek, 
italnak, hogy azt magunkhoz véve örökké éljünk.

Tudjuk: „A szentmiseáldozat az egész keresztény élet forrása és csúcspontja”  
(Lumen gentium, 11). „Az Eucharisztiából, mint forrásból árad belénk a kegyelem, 
az emberek megszentelése” (Sacrosanctum concilium, 10). Olyan tiszta forrás, amely-
ből mindnyájan meríthetünk az Eucharisztia ünneplése által, a szentáldozásban és 
a szentségimádásban.

Olyan világban élünk, ahol sok minden elbizonytalaníthat katolikus hitünkben. 
Ebben a sajátos légkörben még fontosabb megvilágítanunk, az Eucharisztia hogyan 
alakítja az életet, és így miként forrása az evangelizációnak.

A szentáldozás nemcsak Krisztussal egyesít bennünket, hanem az Egyházzal is. 
Az Eucharisztiában való részesedés túl azon, hogy az egyházi közösség forrása, 
a Közép-Európában élő egyház mai helyzetében még hangsúlyosabb jelentéssel bír, 
amennyiben elősegíti a népek és nemzetek közötti kiengesztelődést és egységet. 

A Kongresszus Teológiai Bizottsága
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Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus 
alapdokumentumáról

A dokumentum biblikus, teológiai és pasztorális szempontokkal segíti a híveket az 
előkészület sokrétű folyamatában. Ahogy a mottó is utal rá: a kongresszus alapvető 
célja, hogy elmélyítse és tudatosítsa a katolikus hívekben, hogy az Egyház életének 
forrása az Eucharisztia. Ezért a dokumentum vezérfonala az Eucharisztia „forrás” 
jellege, amelyre főképp a II. Vatikáni Zsinat tanított meg bennünket. Egyházunk 
legutóbbi egyetemes zsinata ismételten hangsúlyozta, hogy az Eucharisztia megün-
neplése „az egész keresztény élet forrása és csúcspontja” (Lumen gentium, 11). 

Nem az Eucharisztia szisztematikus teológiáját olvashatjuk tehát ebben a hivatalos 
kiadványban, hanem a mottó magyarázatához kapcsolódva megerősít bennünket 
abban a hitben, hogy az Eucharisztia valóban keresztény életünk és küldetésünk 
egyik legfontosabb forrása. Az Egyház, a Krisztusban hívők közössége számára kü-
lönösen is fontos, mert „ahol az Eucharisztiát ünneplik, ott van az Egyház” („ubi 
Eucharistia, ibi Ecclesia”). 

Az első rész egy biblikus fejezettel kezdődik. A bibliai megalapozás az Ószövetség-
ből kiindulva teszi érthetővé számunkra a Kongresszus jelszavát és azután Jézus 
szavait: „Aki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék, aki hisz bennem: belsejéből, az Írás 
szava szerint, élő víz folyói fakadnak” (Jn 7,38). A második fejezet dogmatörténeti 
áttekintés, amely bemutatja számunkra, hogy az Egyház a Szentírásból kiindulva 
hogyan értette meg fokozatosan az Eucharisztia lényegét és jelentőségét. 
A teológiai magyarázat után egy liturgikus-teológiai fejezetet találunk. Ez arra  
figyelmeztet bennünket, hogy az Oltáriszentség számunkra elsősorban a szentmise, 
az Eucharisztia megünneplése. A dokumentum röviden megmagyarázza a szent-
mise főbb részeinek értelmét és jelentőségét, kezdve a bevezető szertartásokkal. 
A szentmise-magyarázat utáni részben fontos alapelveket olvashatunk a szentség- 
imádás gyakorlatára vonatkozóan. Az elméleti fejtegetéseket követően a dokumen-
tum konkrétabban is megfogalmazza, hogy a keresztény életben miként nyilvánul 
meg az Eucharisztia „forrás” jellege: az Eucharisztia az életszentség forrása, amelyre 
a keresztségben mindnyájan meghívást kaptunk. Az utolsó fejezet Máriára irányítja  
a figyelmünket. Szent II. János Pál pápa arra biztat bennünket, hogy tanuljunk  
„Máriától, az eucharisztikus asszonytól”.

Reméljük, hogy ez a dokumentum és főként az Eucharisztikus Kongresszus meg-
erősít bennünket abban a hitben, hogy a szentmiseáldozat keresztény életünk nél-
külözhetetlen forrása. 
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Ferenc pápa a szívében hordja a magyarságot

Különleges és ünnepi alkalom, hogy Ferenc pápa személyesen is jelen lesz 
a budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson. Legutóbb 21 évvel ezelőtt  
II. János Pál pápa vett részt személyesen nemzetközi eucharisztikus kongresszuson, 
egyébként a pápák legátus által képviseltetik magukat. Így volt ez 1938-ban is, ami-
kor a budapesti világkongresszusra XI. Pius pápa a bíborosi államtitkárát, Eugenio 
Pacellit küldte, akit néhány hónappal később pápává választottak XII. Piusz néven.

Ferenc pápa szeptember 12-én érkezik Budapestre, és a Hősök terén celebrál szent-
misét. A Szentatya több szálon is kötődik a magyarokhoz. Ellátogatott már Csík-
somlyóra, amely a magyarság egyik legismertebb zarándokhelye. Jálics Ferenc jezsu-
ita szerzetes egykor lelkivezetője volt az egyházfőnek. 

Erdő Péter bíboros úgy vélekedett, Ferenc pápa a magyarságot a szívében hordja, 
mégpedig azon emlékek alapján, amelyeket Argentínában szerzett az ottani emig-
ráció tagjairól. Személyes szálak kötik azokhoz a szerzetesekhez, szerzetesnőkhöz, 
akiket ott megismert. 

A bíboros hangsúlyozta azt is, hogy mély érzelmi kapcsolat is fűzi a pápát azok-
hoz a közösségekhez, amelyek periférián helyezkednek el. A magyarság - ahogyan 
a szomszédos kis népek is - a nyugati világ széléhez tartozik. Ferenc pápa látja ezt, 
érdeklődéssel figyeli a térség történéseit, és értékeli az igyekezetet, hogy a kereszté-
nyek a párbeszédre törekednek.
Magyarországra is nyitott szívvel és az itteni keresztény közösség iránti szeretettel 
érkezik.
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Isten hozott Magyarországon!

Isten hozott! Isten veled! – így fogadjuk, majd köszönünk el a hozzánk érkezőktől. 
Himnuszunk kezdősorában azt énekeljük: „Isten, áldd meg a magyart!” Magyar-
ország több mint egy évezredes keresztény múltú állam Európa szívében, a Kár-
pát-medencében.

Hazánk Európa keleti és nyugati határán fekszik, amely különleges lehetősé-
get ad az ökumenikus találkozásra. A IX. században a Keletről érkező honfog-
laló magyar törzsek szövetségéből I. Szent István király szervezett államot, aki 
nemcsak hazát, hanem - a kereszténység felvétele után - egyházat is alapított 
népének. Első királyunk, mielőtt meghalt, 1038-ban a Szűzanya oltalmába 
ajánlotta országunkat.

Történelmünk bővelkedik a háborúkban, hol a német befolyás ellen, más-
kor a tatár és török hódítással szemben vállalta a küzdelmet a szabadságát, 
hitét féltő népünk. A XX. század tragédiák sorát hozta, az első világháború 
végén a vesztes oldalon harcoló Magyarország elveszítette területének több 
mint két-, lakosságának közel egyharmadát, ötmillió magyar került kisebbségi 
sorba. 1945 után Kelet-Európa, így hazánk is a szovjet érdekszférához került. 
Kommunista egypárti diktatúra épült ki, Magyarországot közel fél évszázadon 
át szovjet katonák tartották megszállás alatt. 1990 óta szabad, demokratikus 
választásokat tarthatunk. 

Hazánkban természeti csodákra lelhetsz a föld alatt és felett is. Több mint ezer hasz-
nosított forrásunk van, amelynek közel ötöde igazoltan gyógyhatású. 

Magyarország
Lakosság: 9,89 millió fő
Terület: 93 030 km2

Főváros: Budapest

Bencés monostor, Pannonhalma
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Hévízen a világ második legnagyobb termálvizű tava segít a regenerálódásban. 
A Miskolctapolcai Barlangfürdő a világ két természetes termálvizes barlangfürdő-
jének egyike. A fürdőkultúra kétezer éves a térségben, eredete egészen a római korig 
vezethető vissza. Ehhez képest a magyar borászat fiatalnak mondható, „mindössze” 
egy évezredes hagyománya van. Hat borrégióban 22 különböző borvidékkel büszkél-
kedhetünk. 

Kulturális és természeti örökségünk is végtelenül gazdag. Ezek közül az UNESCO 
Világörökség része Hollókő, az a település, amely megőrizte a XVIII. századi falusi 
építészetet és életmódot. Az Aggteleki- és Szlovák-karszt barlang több tízmillió év 
történetét meséli el cseppkövekbe zárva. Államalapító királyunk apja, Géza fejede-
lem a X. században alapította Pannonhalmán  a bencés monostort, amely évezredes 
egyházi és művészettörténeti örökségünk őrzője. Szintén világörökségi védettséget 
kapott a Hortobágy, ami nemcsak számos madárfaj költőhelye, hanem elevenen tart-
ja népi pásztorkultúránkat, legyen szó gasztronómiáról, díszítőművészetről vagy 
életmódról. A tokaji borvidéken kívül a Fertő-táj is felkerült erre az impozáns lis-
tára. A magyar-osztrák határon lévő területen található Közép-Európa legnagyobb 
madárrezervátuma, és ókori szentélyek maradványait is rejti. 

A IV. századi ókeresztény közösség emlékét őrzi Pécs. Az egyik feltárt sírkamrában 
a kancsó és a pohár ábrázolás az Oltáriszentség szimbóluma lehetett.

Közel húsz Nobel-díjas tudósnak van magyar kötődése. Újítók vagyunk, magyar 
feltalálóknak köszönheti a világ a Rubik-kockát, a golyóstollat vagy a helikoptert. 
Nyelvünket senki nem érti, ám a vendégszeretetünket minden jószándékú ember 
érzi. Isten hozott!  

Szent István király lovasszobra a Budai Várban
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A főváros százszínű lelke

Nyüzsgő, pezsgő – legtöbbször ezt a jelzőt olvashatjuk Budapesttel kapcsolatban. 
Ezt ragadta meg nagy költőnk, Kosztolányi Dezső is: 

„Ó, mint imád lak, mint szeretlek
csordult szivem bálványa, Pest;
ha rámfuvall százszínü lelked,

a vér eremben újra pezsg.” 

A magyar főváros történelme az élni akarás, a folyamatos újrakezdések fejezeteiből 
áll. A Duna két partján elterülő város közel van Európa mértani középpontjához. 
A főváros környékéről ötvenezer éves régészeti leletek kerültek elő. A kelták és a ró-
maiak révén vált a térség az európai civilizációs kör részévé. 

A Duna jobb partján magasodik 
a Gellért-hegy.  Nevét arról a hitté-
rítő püspökről kapta, akit a legenda 
szerint 1046-ban a pogányok letaszí-
tottak a magasból. A folyó két partján 
három város: Pest, Buda és Óbuda az 
erre futó kereskedelmi és a Szentföld-
re vezető utak révén dinamikusan 
fejlődött. A lendületet a XIII. század 
közepén a betörő tatárok állították 
meg. A pusztítás utáni újjáépítés  
során alakították ki a mai Várhegyen 
a budai vár alapjait. A békés idősza-
kok felvirágzást hoztak, a reneszánsz 
alatt Budán létrejött a világ második 
legnagyobb könyvtára. 

Az Oszmán Birodalom 1541 és 1686 között, csaknem százötven éven át tartotta 
megszállás alatt a várost és az ország jelentős részét. Kiűzésük után az újjáépítés 
már Habsburg befolyás alatt zajlott. A napóleoni háborúk alatt megnőtt Pest és 
a Duna szerepe a gyarmati áruk kereskedelmében. Ez gazdasági alapot adott a fej-
lődéshez. A városépítő szándék a nemzeti ébredéssel fővárosteremtő akarattá vált. 
A reformkorban a nemesség egymás után építette fel palotáit, adományaikból kultu-
rális intézmények sora létesült. Felépült az első, Duna felett átívelő kőhíd, a Lánchíd. 
1838-ban a dunai árvíz óriási pusztítást végzett, az újjáépítés során alakították ki 
a város mai szerkezetét. 
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1873-ban Pest, Buda és Óbuda egyesítésével megszületett Budapest. A század-
fordulóra Budapest világvárossá vált, kontinensszerte ismert volt gyógyfürdői-
ről, szórakozóhelyeiről, pezsgő kulturális, művészeti életéről. Az első világháború 
és az azt követő évek eseményei lefékezték a fejlődést. Az 1938-as Eucharisztikus 
Kongresszusra az ország visszaidézte Budapest századfordulós ragyogását. Ekkor 
világították ki először a Lánchidat, kialakították a Szent István-bazilika előtti teret 
és lekövezték a Hősök terét is. A második világháborúban a főváros épületeinek 
háromnegyede megsérült vagy megsemmisült. A szocialista diktatúra időszaka el-
sősorban a gigantikus lakótelepek építéséről szólt. 

Budapest az elmúlt évtizedekben ismét népszerű turistacélponttá vált. A Duna-part 
budai és pesti látképe a budai Várnegyeddel, a több mint hétszáz éves Mátyás-temp-
lommal és a Halászbástyával, a pesti oldalon álló Országházzal a legtöbbet fotózott 
látványosságnak számít. A Duna-part látképe UNESCO Világörökségi helyszín, 
csakúgy, mint az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus kiemelt helyszínei, 
a Hősök tere és az Andrássy út. A gyönyörű helyszínek még különlegesebbé teszik 
a közös ünneplést.
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Lélekemelő élmények - Szakrális épületeink  
nyomában Budapesten

Keresd fel Esztergom-Budapesti Főegyházmegyénk fővárosi intézményeit, 
ahol nemcsak kultúrtörténeti érdekességekkel ismerkedhetsz meg, de elme-
rülhetsz székesegyházaink képzőművészeti gazdagságában és a tornyaikból 
nyíló gyönyörű panorámában is.

Az Erzsébet híd pesti hídfőjénél álló Buda-
pest-Belvárosi Nagyboldogasszony Fő- 
plébánia-templom története a II. századig 
nyúlik vissza. Épületének egy része egy ró-
mai kori katonai erőd maradványain nyug-
szik, de csak a legutóbbi régészeti feltáráson 
derült ki, hogy egykori táborparancsnoki 
szobája pont a plébániatemplom alatt hú-
zódik. Ezt a helyiséget a talált tárgyakkal 
együtt ma már a látogatók is megnézhetik. 

Itt őrzik három magyar szentünk - Szent László király, Árpád-házi Szent Erzsébet 
és Szent Gellért püspök - egy-egy ereklyéjét. Ha lifttel felmész a barokk tornyokban 
kialakított kilátópontokra, akkor láthatod a vértanú püspök szobrát és a róla elne-
vezett hegyet is.

Még mielőtt átmennél Budára, nézd meg az egyik legszebb, eredeti állapotban fenn-
maradt magyarországi barokk egyházi épületet is. Az Egyetemi Kisboldogasz-
szony-templom történelmi érdekessége, hogy az 1848–49-es szabadságharc ide-
jén egy alkalommal itt ülésezett az Országgyűlés. A pálos szerzetesrend által emelt 
templom egykor a legelőkelőbb nemesi famíliák körében volt kedvelt esküvői hely-
szín, ma az épület barokk pompája és a belváros zaját kizáró kolostorkertje nyűgözi 
le látogatóit.

A templom közelében a Központi Papnevelő 
Intézet működik, amelynek második eme-
letén a pálos szerzetesek által az 1770-es 
években feltöltött Pálos Könyvtár találha-
tó, mely regisztrációhoz kötötten látogatha-
tó. Tölgyfából faragott, fényes bútorzata és 
hatalmas, mennyezeti freskója miatt ma az 
egyik legszebb barokk könyvtárteremnek 
számít. Termének falait mennyezetig tartó 
könyvespolcok borítják, a két sarkában csigalépcső vezet az emeleten körbefutó ga-
lériához, a polcok alatt íróasztalkák, lúdtoll- és tintatartók rejtőznek. 
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De érdemes egy kicsit megpihenni a Szent 
István-bazilika padjai között is, ahol állam- 
alapító királyunk Szent Jobbját és Szent II. 
János Pál pápa ereklyéjét őrzik, akinek sze-
mélyében 1991-ben először érkezett pápa Ma-
gyarországra. Fővárosunk legnagyobb római 
katolikus templomában értékes képzőmű-
vészeti alkotásokat láthatsz, falait gyönyörű 
üvegablakok és mozaikok ékesítik, Mária-ká-
polnáját pedig egy különleges csillár díszíti, 

amelynek egyik angyalfigurája 115 évig rejtett egy 1899-ből származó időkapszulát.

Végül a Duna másik oldalára, a Szentháromság 
téren álló Budavári Nagyboldogasszony-temp-
lomba (Mátyás-templom) hívunk, ahol az utolsó 
magyar királyunkat, IV. Károlyt is megkoronázták. 
Az épületet az elmúlt 800 év alatt természeti csa-
pások és háborúk formálták, de minden évszázad-
ban újjáéledt, hogy ma hazánk egyik legszebb és 
legkorszerűbb technológiával felszerelt temploma 
legyen. És bár 197 lépcsőfok vezet fel a templom 
Mátyás-tornyának kilátóhelyére, érdemes mindet 
megmászni, mert onnan nyílik a legszebb dunai pa-
noráma, amelyet az UNESCO is felvett világörök-
ségi listájára.

Az Esztergom-Budapest Főegyházmegyei Turisztikai Iroda ajánlásával.

www.visitesztergom-budapest.hu
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1938 üzenete

Egy emberöltőnyit várt Magyarország, hogy 1938 után ismét megrendezhesse 
a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust. A második világháború alatt és az azt 
követő hidegháborús időszakban közel másfél évtizeden át nem tartották meg a ka-
tolikus világeseményt. Az eucharisztikus kongresszusoknak - ahogy ez az 1881 óta 
íródó történetéből is kitűnik - számos küldetése van. Ezek a rendezvények többek 
között a katolikus közösséget ért mindenkori kihívásokra igyekeznek az eucharisz-
tikus Krisztusból merítve választ adni. Az első kongresszust 1881-ben tartották az 
észak-franciaországi Lille-ben, majd az elmúlt másfél évszázadban a mozgalom vi-
lágméretű rendezvénnyé nőtt. Az előadásokat, szentmiséket, szentségimádásokat, 
körmenetet és számos más lelki és kulturális programot magába foglaló egyhetes 
ünnepségsorozat célja az Eucharisztia megismerésének és tiszteletének elmélyítése, 
a Krisztus által az utolsó vacsorán meghirdetett áldozatbemutatás érthetőbbé tétele. 
Rendezését a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusok Pápai Bizottsága koordi-
nálja, amelynek 2007 óta Piero Marini érsek az elnöke.

Kezdetben évente, majd kétévente, az utóbbi évtizedekben négyévenként, más-más 
kontinensen tartják meg az eucharisztikus kongresszusokat. A megrendezés jogáért 
minden alkalommal nemes verseny folyik. 1938-ban azért esett a választás Buda-
pestre, mert Magyarország akkor ünnepelte az állam- és egyházalapító szent király, 
I. István halálának 900. évfordulóját. XI. Piusz pápát egy másik szempont is vezette,
amikor Budapest mellett döntött: a kommunizmussal és a nemzetiszocializmussal
egyaránt határozottan szembenálló egyházfő a két diktatúra által fenyegetett ma-
gyar fővárosban akarta meghirdetni újra és hangosan az eucharisztikus Krisztus
szeretetparancsát.
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Több ezer magyar és külföldi pap szentségimádása a Szent István-bazilikában; a le-
ányifjúság előadása az ünnepi csarnokban; nemzetközi ülések; gyermekek miséje 
a Hősök terén, amelyen 100 ezer iskolás fiú és lány vette magához az Úr szent testét; 
katonák miséje, amelyen sokezer tiszt és honvéd áldozott; görögkatolikusok ünnepi 
szentmiséje a bazilikában; nők esti szentségimádása a főváros templomaiban; ha-
jós körmenet; 150 ezer férfi éjjeli szentségimádása és szentmiséje; a legátus miséje 
a pápa rákövetkező rádiószózatával; a bazilikából a Hősök terére vezető szentségi 
processzió tette felejthetetlenné az eseményt. 

„A Duna két partján fekvő világ-
szép városban a földteke minden 
tájáról összesereglett mérhetetlen 
embertömeg az Oltáriszentség 
színei alatt rejtőző isteni Megvál-
tó előtt ünnepélyes hitvallást tett 
a szent szertartások fényével, fön-
séges gyűléseivel, a beszédeknek, 
az ájtatosságoknak és éneknek 
változatos gazdagságával, a hitnek 
és Megváltónk iránti hódolatnak 
olyan megnyilvánulásával, amely-

hez foghatót szinte sehol másutt a világon nem tapasztaltunk” – emlékezett vissza 
tíz évvel később – ekkor már XII. Piusz pápaként – a budapesti 34. Eucharisztikus 
Világkongresszusra Eugenio Pacelli bíboros-államtitkár.
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A készület évei

Óriási jelentőséggel bír, hogy 1938 után ismét Budapest rendezheti meg az eucha-
risztikus kongresszust – reagált 2016-ban Erdő Péter bíboros, amikor Ferenc pápa 
videóüzenetben jelentette be, hogy Magyarország ad otthont az 52. Nemzetközi 
Eucharisztikus Kongresszusnak. A magyar főpásztor hozzátette, hogy az esemény 
„bemutatkozás a világ előtt és nemcsak a világegyház, hanem a civil világ előtt is”.  

A magyar szervezők küldetésüknek tartják a katolikus hívek hitbeli, tudásbeli, 
hitvédelmi megerősítését egyéni és plébániai szinten. Lényeges, hogy hitvalló 
keresztényekként éljék életüket, megújult missziós lelkülettel adják tovább az 
örömhírt a világnak és vegyék ki a részüket Európa újraevangelizálásában. Ezt 
segítették a készület idején a lelkigyakorlatok, világméretű szentségimádások, ta-
lálkozók, konferenciák, kiadványok, előadások, a kongresszusért mondott közös 
imák. 

Az évek során középpontba került a személyes és közösségi Krisztus-kapcsolat el-
mélyítése, megerősítése, majd a keresztény hit tettekben való megélése. 

A kongresszus biblikus jelmondata: „Minden forrásom belőled fakad” (Zsolt 87,7). 
A szamariai asszony történetéből (Jn 4,7-26) tudjuk, hogy Jézus Krisztusban „az 
örök életre szökellő vízforrás” (Jn 4,14) megjelent közöttünk. Olyan tiszta forrás ez, 
amelyből mindnyájan meríthetünk az Eucharisztia ünneplése által, a szentáldozás-
ban és a szentségimádás formájában. Az értéksemlegességre törekvés korszakában 
még fontosabb megvilágítanunk, hogy az Eucharisztia a keresztény élet alakítója, az 
evangelizáció forrása. 
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Érdekességek  a kongresszusról 

Száznegyven év alatt 26 ország rendezhetett Nemzetközi Eucharisztikus Kongresz-
szust, ebből mindössze 11 ország tette ezt egynél több alkalommal. Rövidesen az 
utóbbi körbe kerülhet Magyarország is. 

A kongresszus előkészítésének folyamata 2016 májusában kezdődött. Megalakult 
a Budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Általános Titkársága, amely 
összefogja a teológia, a liturgia, a művészet, a gazdaság, a média és a programszer-
vezés területéért felelős albizottságok munkáját. A teológiai bizottság kiválasztotta 
a kongresszus témáját és annak jelmondatát, amelyet Ferenc pápa is jóváhagyott:

„Minden forrásom belőled fakad”.”

A kongresszus logójára pályázatot írtak ki, a 140-nél is több beérkezett pályamű 
közül a zsűri végül Lampert János grafikusművész alkotását választotta ki. A logó 
szimbolikájáról egy korábbi fejezetben olvashatunk.

2019. május 2-án, 500 nappal a kongresszus eredetileg kitűzött időpontja előtt 500 
fős gyermekkórus énekelt a Szent István-bazilika előtt. 2019 szeptemberében ötezer 
fiatal hat órán át dicsőítette Jézust a Forráspont ifjúsági napon. 2017 nyarától a hívek 
minden vasárnapi szentmisén elmondták a Kongresszus imáját. Négy év alatt nyolc 
alkalommal világméretű szentségimádás is segítette a készületet. A legutóbb, 2021. 
június 5-én 78 országban több tízezren élték át újra az Eucharisztiában jelen lévő 
Jézus megújító szeretetét.
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COVID-19: Plusz egy év

Az eredeti tervek szerint 2020 szeptemberében rendezte volna meg Magyarország 
az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust. A világjárvány miatt Ferenc pápa 
a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusok Pápai Bizottságával, valamint a kato-
likus világesemény magyar szervezőivel egyeztetve 2020 áprilisában úgy döntött, 
hogy 2021 őszére kell halasztani az eseményt. 

A kongresszusok 1881 óta íródó történetében kényszerű szünet csak az első és 
a második világháború miatt volt, világjárvány még sohasem akadályozta a NEK 
megtartását. Az első sokkhatás után, ami akkor ért bennünket, amikor a járvány 
miatt bezártak a templomok, felocsúdtunk. Megszületett az ötlet, hogy a Kong-
resszus eredetileg tervezett időpontjában az Eucharisztia jegyében, online térben 
kapcsolódjunk össze. Erdő Péter bíboros levélben megkérte a Kongresszus meg-
hívott előadóit és tanúságtevőit, hogy videóüzenetekben osszák meg gondolatai-
kat arról, hogyan hatott rájuk és közösségükre a járvány, a bezártság, s mit jelent 
számukra az Eucharisztia. 

A Kongresszus YouTube-csatornáján levetítettük az öt kontinensről beérkezett 11 
üzenetet. Erdő Péter bíboros minden kisfilm előtt megosztott egy-egy személyes 
történetet az üzenetek küldőiről. Ferenc pápa is üdvözölte a Kongresszusra készülő 
közösséget és biztosított bennünket arról, milyen nagy hittel és örömmel várja 2021 
szeptemberét. Az Apostoli Szentszék lapja, a L’Osservatore Romano is méltatta az 
online előtalálkozót, hangsúlyozva, hogy a magyarok kihozták a legjobbat ebből 
a rendkívül nehéz időszakból.

Erdő Péter bíboros 2020 húsvétján
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Monstrancia: a tiszta isteni szeretet közvetítője

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Titkársága tervezői pályázatot írt ki a vi-
lágesemény reprezentatív monstranciájának művészi tervezésére és elkészítésére. 
A zsűri egyhangú döntéssel Lenzsér-Mezei Kata építész, ötvösművész koncepcióját 
választotta ki. Az alkotás a hasonló szakrális ötvösművészeti tárgyak hagyományos 
felépítését követi. A 2019-es Forráspont ifjúsági napon mutatták be a nagyközön-
ségnek a szentségmutatót. 

Az ötvösművész számára fontos volt, hogy alkotásával közvetítse a tiszta iste-
ni szeretetet. A monstrancia elkészítése - amelynek magassága 157,5 centimé-
ter, ebből a kivehető rész 70,5 centiméter - több műhely és mérnök összehangolt 
munkájának gyümölcse. Az Oltáriszentségtartó egyes elemeit a legnagyobbtól 
a legkisebb felé haladva készítették el. 

A legnagyobb, külső acélrészek 
gyártásánál, összeállításánál lakatos 
szakember is közreműködött. Ezu-
tán következett az ezüst monstrancia 
gyártása, amely részben a művész 
budapesti műhelyében, illetve egy 
zalacsányi ezüstműves műhelyben 
zajlott. 

Ezután kapcsolódtak be a megvalósí-
tás folyamatába a galvanizálók, akik 
ezüst és arany bevonattal látták el 
a monstranciát. Majd a gravírozó és 
az üvegműves szakemberek munká-
jára volt szükség a glória és egyéb 
kiegészítő elemek elkészítéséhez. 
A koncepció fontos eleme a forrás, 
amely a talapzatból fakad és felfelé, 
a szentség felé mutat, vezeti a szemet, 
a szentségtartónál kinyílik és körbe- 
öleli azt. 
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Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus 
himnusza 

Az 1938-ban Budapesten megrendezett 
34. Nemzetközi Eucharisztikus Kong-
resszus himnuszára pályázatot írtak ki.
Kétszáznál is több pályamű érkezett, de
a bírálók egyiket sem tartották meg-
felelőnek. A „Győzelemről énekeljen” 
kezdetű éneket, amely végül a világe-
semény himnusza lett, Bangha Béla je-
zsuita szerzetesnek és a pap-zeneszerző
Koudela Gézának köszönhetjük.

A történelem megismételte önmagát, hiszen eredménytelenül zárult a 2020-ra ter-
vezett, de a világjárvány miatt 2021-re halasztott Kongresszus himnuszára kiírt pá-
lyázat is. Végül az a döntés született, hogy a szeptemberi világeseményen az 1938-
as himnusz újrahangszerelt változata hangozzon el. A zenei munkálatokat Kovács 
Ákos, Kossuth-díjas magyar dalszerző, zeneszerző, és – az After Crying tagjaival 
a Torzók című filmhez írt zenéjével Oscar-díjra is jelölt – Pejtsik Péter végezte.
A himnusz angol és magyar nyelvű szöveggel is hallható. A felvételeken közremű-
ködött a Magyar Állami Operaház kórusa és zenekara is.
Három fiatal zenész is bekapcsolódott a himnusz, valamint az 52. Nemzetközi 
Eucharisztikus Kongresszus imázsfilmjének elkészítésébe. Valamennyien több ze-
nei tehetségkutató műsorban is szerepeltek, így nevük a magyar zarándokok szá-
mára ismerős lehet: Nagy Bogi, Dánielfy Gergő és Czinke Máté alakítja azt a három 
fiatalt, akiknek megtéréstörténetével bátorítanak mindenkit a Kongresszuson való 
részvételre és a találkozásra Jézussal. A forgatókönyvet Ákos írta. A film elkészí-
tésében szerepet vállalt Farkas Attila atya, aki gyermekként vett részt az 1938-as 
eucharisztikus világkongresszuson, valamint Sára Bernadette, Jászai Mari-díjas szí-
nésznő és Cseke Péter, Kossuth- és Jászai Mari-díjas színész, rendező, színházigaz-
gató, akinek csupán a karját láthatjuk egyetlen jelenetben, amikor a Czinke Máté 
által alakított feldúlt fiút elrántja egy száguldó autó elől.

A himnusz üzenetei napjainkban is érvényesek: Krisztus győzelmét hirdeti, hitet 
tesz a népek egysége mellett, imádkozik hazánk népének megszenteléséért, hangsú-
lyozza, hogy a kereszténység az az alap, amely megtart bennünket.
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Győzelemről  énekeljen
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Missziós kereszt 
„Számomra a művészetnek egyértelműen vallásos rendeltetése van. Célját abban 
foglalhatom össze: nagy érzelmi hatást keltve művelje a lelket, tegye képessé a szen-
vedélyes életre, a jóra, a szépre, az igazra és készítsen fel a halálra, az Istennel való 

végső találkozásra” - így vallott egykor a külde-
téséről a Magyar Örökség- és Pro Ecclesia Hun-
gariae-díjjal elismert Ozsvári Csaba, aki már éle-
tében nemzetközileg ismert és elismert művész 
volt. 

Előbbihez hozzájárult az 
1991-ben II. János Pál pápá-
nak ajándékozott misekönyv-
borítója, amelyet Ferenc pápa 
is használ. Az ötvösművész 
2009-ben váratlanul hunyt el. 

Egyik monumentális alkotása az 52. Nemzetközi 
Eucharisztikus Kongresszus szimbóluma lett. 

A 320 cm magas Missziós kereszt tölgyfából ké-
szült és 2007-ben, a Budapesti Városmisszió al-
kalmával állították fel először. A kereszt növényi 
ornamentikája a magyar honfoglalás kori ötvös-
ség motívumait idézi. Leveles-indás mintázatá-
ban az ősi magyar életfa-motívum jelenik meg, 
a pávaszimbólum megjelenítésével pedig óke-
resztény stílusjegyeket is visel. Középpontjában, 
ezüst tokban kapott helyet a Szent Kereszt-erek-
lye, ezt veszik körbe a leveles díszek fordulatai-
ban a magyar, illetve magyar vonatkozású szen-
tek és boldogok ereklyéi. 

A Ferenc pápa által megáldott kereszt több mint 
ötvenezer kilométert tett meg hazánk határain 
belül és azon túl, hogy meghívja a híveket a bu-
dapesti világeseményre.
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Biblia ihlette sütemény

Füge, szőlő, datolya, mandula, méz, fahéj, búza – néhány azokból az összetevőkből, 
amelyekkel minden bizonnyal találkozhatunk majd abban a receptben, ami alapján 
az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus hivatalos süteménye készül.

A magyar cukrászok 2021-ben bekapcsolódtak a katolikus világesemény előkészü-
leteibe. A Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestülete pályázatot hirdetett 
a NEK hivatalos süteményének megalkotására, azzal a céllal, hogy a győztes alko-
tással emléket állítsanak a Kongresszusnak. A versenyre olyan alkotásokkal lehetett 
pályázni, amelynek meghatározó ízét a Bibliában is megjelenő alapanyagok adják. 
A nevezett sütemények csak természetes alapanyagokat tartalmazhattak. Az első 
fordulóban tizenhat süteményt kóstoltak meg a zsűri tagjai, akik között ott volt Fáb-
ry Kornél. A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus főtitkára egyházi szempon-
tok és természetesen az ízek harmóniája alapján értékelte a süteményeket. A szak-
mai ítészek között Pass Szilvia, Vojtek Éva, a kezdeményezés ötletadója, valamint 
Auguszt József, ifj. Sulyán Pál és Erdélyi Balázs pontozta a versenyműveket. A zsűrit 
komoly feladat elé állították a versenyzők, mivel mindegyik döntős sütemény igazi 
kuriózum volt. 

A nyertes sütemény megalkotója Karl Zsolt cukrászmester, aki jól ötvözte termé-
kében a magyar cukrász hagyományokat a Bibliában is megjelenő alapanyagok-
kal. A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával a Kongresszus nyitómiséjén 
közel 1300 elsőáldozó gyermeknek is elkészítik a magyar cukrászok a „NEK Süte-
ményt”. A nyertes pályamű, a kongresszus hivatalos süteménye, szeptember 3-tól 
megkóstolható az ország számos cukrászdájában. 
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Ünnepi bélyeg

A Magyar Posta Zrt. alkalmi bélyegblokkok kibocsátásával köszönti a budapesti  
52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust.

A bélyegblokk Weisenburger István grafikusművész tervei szerint az ANY Biz-
tonsági Nyomda Nyrt.-ben készült 50.000 db alap- és 10.000 db speciális, arany 
színű festékkel díszített változatban. A kétféle bélyegblokk exkluzív bélyegszett-
ben is megvásárolható. A sorszámozott alkalmi bélyegblokkon megjelenő embléma 
a Szentostyát nyújtó tenyeret szimbolizálja, hogy Isten szeretettel fordul az embe-
riség felé. A Szentostya felé nyúló kis kezek pedig azokat az embereket jelzik, akik 
erre a szeretetre vágyakoznak. A kéz mögött található nagy szív az egymás iránti 
szeretetet foglalja egybe. Az alkalmi boríték és bélyegző főmotívuma a Kongresszus 
logója. Az exkluzív bélyegszett a blokk fekete sorszámozású alapváltozatát és piros 
sorszámozású speciális, arany színű festékkel díszített változatát tartalmazza. Az 
újdonság elérhető a Filapostán, a filatéliai szakszolgálatokon, egyes postahelyeken 
és a www.posta.hu-n.

A bélyegblokkok és a bélyegszett megjelenésének időpontja: 2021. szeptember 1.
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Önkéntesek

A NEK Önkéntesek mindenhol segítenek! 

A NEK2020 Önkéntes Programja több mint 2500 önkéntes közreműködésével járul 
hozzá az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus sikeres lebonyolításához.

A NEK önkéntesei közül sokan a felkészülési időszakban „Irodai angyalokként”  
segítettek. Volt, aki a világeseményhez kapcsolódó mini filmsorozat fordításánál  
segédkezett, mások szaktudásukkal a gazdasági osztály munkájába kapcsolódtak be, 
míg akadtak, akik logisztikai területen vállaltak önkéntességet.

Ezek a feladatok a háttérben zajlottak, ám az esemény vendégei most már személye-
sen is találkozhatnak önkénteseinkkel a Kongresszus összes helyszínén, kiemelten 
is a Hősök terén, a Kossuth Lajos téren és a Hungexpón, illetve városszerte az infor-
mációs pontokon és az utcai missziós színpadoknál is.
 
Képzett önkénteseink nemcsak az érdeklődők, a látogatók, a zarándokok tájékoz-
tatásában és útbaigazításában vállalnak aktív szerepet a Kongresszus helyszínein, 
hanem a háttérben segítik a szervezők munkáját is, hogy az 52. Nemzetközi Eucha-
risztikus Kongresszusra látogatók felejthetetlen élménnyel térhessenek haza.

Fordulj bátran a NEK önkénteseihez, mindenben segítenek! 
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Hírnökeink

Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust, valamint annak Önkéntes Prog-
ramját ismert és elismert személyek népszerűsítik és segítik. A hírnökök arra báto-
rítanak mindenkit, hogy vegyen részt a világeseményen, az Eucharisztiában jelen-
lévő Jézus közös megünneplésében.   

Csender Levente 
József Attila-díjas író, pedagógus. Számos magyarországi és ha-
táron túli folyóiratban publikál. Legutóbb megjelent műve Böjte 
Csaba Füveskönyve, melyben a mindennapi boldog, kiegyensú-
lyozott élethez szükséges „munícióval” látják el olvasóikat. Írói 
tevékenysége mellett középiskolában magyartanárként tanít, szív-
ügyének tekinti a tehetséggondozást. Az önkéntesség számára azt 

jelenti: „Ha van akaratom, szeretetem, tudásom, amit megoszthatok másokkal, és 
ezzel segítek, akkor ezt meg kell tennem.”

Dani Gyöngyi 
Paralimpikon, Magyarország első világbajnoka női tőrcsapatban. 
Dobogóra vezető útja kihívásokkal teli volt, azonban Isten segítsé-
gével minden akadályt leküzdött. Gyöngyi szerint „minden időben 
fontos az önkéntesség, nemcsak azoknak az embereknek, szerve-
zeteknek, akik az önkénteseket igénybe veszik, hanem magának 
az egyénnek is, aki önkéntes szerepet vállal. Az önkéntességre, 

önkéntesekre szüksége van a társadalomnak ahhoz, hogy fejlődjön, haladjon, az 
egyénnek pedig ahhoz, hogy kiteljesedjen, embernek érezze magát. Engem boldog-
gá tesz, ha önkéntes szerepet vállalhatok és segíthetek másoknak, jobb embernek 
érzem magam tőle.”

Dánielfy Gergő
15 évesen szerepelt a Megasztár tehetségkutatóban, az X-Faktor-
ban élő adásban is megismerhette a közönség, a Dal című műsor 
2018-as szériájában a szuperfináléba került. A Kaposvári Egye-
tem színművészeti szakán tanult, jelenleg pedig saját zenekarával, 
a Dánielfy Gergő és az Utazókkal készít dalokat. A hit és a bizalom 
nagyon fontos cselekvés, érzelmi állapot a számára: „Akkor lettem 

vallásos, amikor elment a nagymamám, mert bíztam abban, hogy ő itt marad velem. 
És bízom abban is, hogy valaki mindig itt van velem, aki fogja a kezem és segít.”
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Ekler Luca 
Paralimpikon, világcsúcstartó és világbajnok távolugró, a Testne-
velési Egyetem MSC sportmenedzser szakos hallgatója. A 2021-es 
Tokiói Nyári Paralimpiai Játékokon három számban is indul. El-
mondása szerint a családjának, a barátainak, a sportos múltjának 
és a hitnek egyaránt köszönheti, hogy teljesen el tudta fogadni, 
hogy egy gyerekkori sztrókból visszamaradt fogyatékosság miatt 

ő kicsit más, mint egy átlagos huszonéves. „Egyszerűen úgy érzem, hogy Istennek 
nagyobb célja volt velem. Több embernek tudok segíteni azzal, hogy így, fogyatékos-
ként élem az életem, és talán példát is mutathat másoknak.”

Fodor Réka 
12 éves volt, amikor a kezébe került Albert Schweitzer önéletrajzi 
írása, és akkor eldöntötte: missziós orvos lesz. Jóval később, több 
kör után, végül Afrikában kötött ki, ahol ma is szolgálatot teljesít. 
Időközben férjével megírták az Afréka című könyvet, és létrehozta 
az Afréka Alapítványt is. Vallja: „ahhoz, hogy az önkéntes munka 
valóban jó érzéssel töltsön el és ne önös érdekből történjen, folya-

matos önvizsgálat szükséges. Fontos, hogy kinek a dicsőségére folytatsz önkéntes 
munkát: magad vagy az Isten dicsőségére.”

Miklósa Erika 
A világ egyik legkeresettebb koloratúrszoprán operaénekese. 
A hitről így vélekedik: „Római katolikus vagyok, így nevelkedtem. 
Mindig nagyon fontos volt és lesz is a hit az életemben. Ha az em-
bernek nincs hite, elveszíti a talajt, az igazodási pontjait. A hit az 
én »gerincem«. A családja és a munkája mellett mindig szakít időt 
arra, hogy önkéntesként támogasson egy ügyet, egy közösséget, 

így nem volt kérdés számára, hogy Önkéntes Hírnökként vállal szerepet a Kong-
resszuson.

Mocsai Lajos 
A magyar férfi kézilabda-válogatott volt szövetségi kapitánya, 
a Testnevelési Egyetem rektora. Húszszoros válogatott volt, miu-
tán az edzői pálya mellett döntött. Gyerekkori elhatározása, hogy 
valami kiemelkedőt érjen el, később ez belső késztetéssé vált, ezért 
jelentkezett a Testnevelési Főiskolára. Diploma után bekerült a ké-
zilabda-válogatottba, de továbbra is foglalkoztatta a sport elméleti 

háttere, a nevelés, a képzés. Az egyetemi és élsportolói időszakban nem a hitéletén 
volt a hangsúly, de később újra felépítette a hitét, amit aztán munkája során is gya-
korolt: „A mérkőzések előtt elmentünk a templomba a kollégámmal. Ebben az erő-
térben a lelkünk támogatást kapott ahhoz, hogy átlendüljünk a kríziseken.”
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Kuzmányi István 
Diakónus, aki kiadót, online katolikus hírportált, hetilapot vezet, 
és családapa is. Azt mondja, a Jóisten adta ezt az utat számára, 
egyik feladat és szerep jött a másikból, mint egy virág, úgy bonta-
kozott ki, és fejlődött az élet minden területén. Nagyon fontosnak 
tartja, hogy mindezt csak úgy tudja jól csinálni, hogy mellette van 
a felesége és a családja, akik mindenben támogatják. Az önkéntes-

ségről így vélekedik: „Az önkéntesség egyik lényegi eleme az önzetlenség, így ami-
kor önkéntes munkát, önkéntes szolgálatot végzünk, akár legyünk kezdeményezők 
vagy résztvevők, akkor Isten ajándékozó szeretetét próbáljuk leképezni az életünk-
ben, függetlenül attól, hogy közelebb vagyunk Istenhez vagy messzebb tőle, akár 
tudunk róla, akár nem.”

Tóth Gabi 
Énekesnő, a 2005-ös Megasztár résztvevője, a 2012-es A Dal dön-
tőse, 2013-tól 2016-ig az X-Faktor egyik mentora, a 2017-es A Dal 
résztvevője. Fontos számára tiszteletben tartani mások hitét, és 
hirdeti, hogy bátran vállaljuk és gyakoroljuk vallásunkat – ter-
mészetesen ezt tanítja másfél éves kislányának, Hannarózának is. 
„Mindig ott próbálok tenni, ahol a legnagyobb szükséget érzem. 

Ezekben a nehéz időkben pedig mindenkinek hitre, tisztaságra, emelkedettségre 
van szüksége, ezért nem kérdés, hogy önkéntes szolgálatot vállalok egy ilyen fontos 
eseményen.”

Tóth Márton 
23 éves egyetemista, aki 10 éves kora óta cserkész, ma pedig már 
kommunikációs vezetőként azért felel, hogy a cserkészek közül 
minél többen részt vegyenek önkéntesként a Kongresszuson. „Ci-
vilben” az ELTE magyar-történelem szakos hallgatója, és feltett 
szándéka, hogy ő bizony tanítani is fog. „Az önkéntességem kul-
csa a jelenlét. Számomra nem az a fontos, hogy gyorsan elvégezzek 

egy feladatot, aztán rohanjak tovább, hanem hogy ott legyek addig, amíg szükség 
van rám. Az önkéntesség számomra azt jelenti, hogy az időmmel és az energiámmal 
úgy rendelkezem, hogy azt másnak adom.”  
  

Baricz Gergő 
Erdélyi származású zenész, dalszerző. 2011-ben egy televíziós 
tehetségkutató műsorban a harmadik helyen végzett. Az ország 
ekkor ismerte meg sokszínű tehetségét, így vált megannyi fiatal 
példaképévé. A Hargita megyei Borzont szülötte ma is „Dicsér-
tessék a Jézus Krisztus!” köszöntéssel üdvözli édesapját és a fa-
luközösségének idősebb férfi tagjait. A zenész úgy látja: „A világ 

nem véletlenek alapján működik, s mindenre van válasz, amelyekben maga az Isten 
jelenik meg. Mivel hiszek a létezésében, amikor nem tudom ésszel megmagyarázni 
a dolgokat, a hitbe kapaszkodok.”
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Böjte Csaba 
Laikusként autóvillamossági szerelőnek tanult, Hargitában bá-
nyászként is dolgozott. Költő édesapját egy verse miatt a kommu-
nista rezsim megkínozta és bebörtönözte. Szabadulása után rövid-
del az apa meghalt, ez a veszteség fordulatot hozott Böjte Csaba 
életében. Titokban jelentkezett a ferences rendbe, 1989-ben pappá 
szentelték. Dévára került, ahol egy üresen álló kolostorban otthont 

teremtett az utcán élő gyerekeknek. Csaba testvér szerint: „Mindannyian egy fe- 
ladattal jöttünk világra, és fontos, hogy az értékeinket és a tehetségünket kamatoz-
tassuk a világban.”

Csókay András 
Eredetileg mérnöki pályára készült, végül idegsebész lett. Nevé-
hez több új műtéti eljárás is fűződik. Szabadsága alatt Nigériában 
orvosmissziót teljesít. Ő vezette azt a nemzetközi stábot, amely 
a dakkai kórházban sikeresen szétválasztotta a fejüknél összenőtt 
sziámi ikerpárt. Vallja, hogy a Jóisten vezeti az embert, ő az, aki 
gyógyít. „Mint ahogy kizárólag emberi erővel a kisfiam halálát 

sem tudtam volna feldolgozni. Viszont az Isten olyan misztikus tapasztalatokat 
bízott rám, melyek megnyugvást hoztak, és tudom, hogy a feltámadásban meg fo-
gom ölelni a gyermekem. Az urnával a kezemben álltam, amikor hallottam, éreztem, 
hogy szólt a gyermek: »Nyugodj meg, apu, Jézus karjaiba hullottam.«”.

Dolhai Attila 
Tehetsége, zene iránti rajongása egészen korán, gyermekkorában 
megmutatkozott. A Postaforgalmi Szakközépiskola után a zsám-
béki Tanítóképző Főiskolát is elvégezte. Egy televíziós tehetségku-
tatóban tűnt fel, a Színház- és Filmművészeti Egyetem másodéves 
hallgatója volt, amikor címszerepet kapott a Mozart! című musi-
calben. A művész sosem rejtette véka alá a hitét, egy szál gitárral 
zenei szolgálatot is vállalt már szentmiséken. Úgy véli: „A zenélé-

sünk nyitottá teheti akár a nem keresztény embereket is arra, hogy meghallják a da-
lok hordozta üzenetet, és megérintse őket Isten szeretete.”

Kubik Anna 
Az 1977-es Ki mit tud? televíziós vetélkedőben szerzett országos 
ismertséget. A rendszerváltás előestéjén az Advent a Hargitán című 
darabban nyújtott alakításával robbant be a köztudatba. A közönség 
félórás vastapssal jutalmazta az előadást. A színészek nem hajoltak 
meg, így tiltakoztak az ellen, hogy Ceaușescu Romániája nem en-
gedte el a mű bemutatójára a szerzőt, Sütő Andrást. A színésznő 
úgy véli, hogy törvények nélkül kezdtünk élni. „El kellene végre sza-

kadni attól a gondolattól, hogy az ember mindent uralhat. A természetet nem lehet 
leigázni, látjuk, ha a világ szinte bármely pontjára nézünk, milyen következményei 
vannak a cselekedeteinknek, önzésünknek.”
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Lackfi János 
Felnőtt megtérő, a jegyesoktatása során talált rá hitére, azóta át-
hatja művészetét. Az irodalmat a párbeszéd terepének tekinti. Írá-
saiban elsősorban saját istenélménye köszön vissza. Isten-keresgélő 
című versében így fogalmaz: 
„Kergetem egyre / én is az Istent, / csörtet utánam, / bújik a nincs-
ben. // Bújik a vanban, / fűsuhogásban, / engedi néha, / hogy ki-
pecázzam. // Hogyha a markom / összeszorítom, / csobban a víz-
ben, / elviszi titkom. // Ám ha lehunyom / két szemem, itt van, / 
csak maradásra / kell kitanítsam…”

Petrás Mária 
Nemcsak kiváló népdalénekes, hanem csodálatos keramikus is. 
Moldvában, Diószénen látta meg a napvilágot. Alkotásaiban rend-
szeresen felbukkannak hitével, vallásával kapcsolatos motívumok. 
Hitvallásában így fogalmaz: „Abban a világban, amelyben szü-
lettem, imádságos harangozással kezdődött a nap, és avval is ért 
véget. A családok gazdagságát nyolc-tíz-tizenkét gyermek jelen-

tette. Az ötévestől a legöregebbekig mindenkinek nélkülözhetetlen szerepe volt. (…) 
Tudták, hogy mi a rendje a világnak, mert a Nap, a Hold, a csillagok, az időjárás és 
a mélységes hitük útbaigazították őket. (…) Az ő képüket szeretném példaként a vi-
lág elé tárni.”

Sena Dagadu 
Az Irie Maffia énekesnőjét körülvevő varázslat nem csak a szín-
padon működik. Örömöt, életerőt, értékes tartalmat kíván átadni, 
gyógyítani szeret, ezért is zenél. Az idei húsvéti televíziós szuper-
produkcióban, a „The Passion”-ben ő alakította Máriát. Kapcsolata 
Istennel és a vallással már óvodás korában elkezdődött, Ghánában 
mindvégig katolikus intézményekbe járt. Sena szerint „Isten kere-

sése vagy annak keresése, amiben hihetünk, mindannyiunkat összeköt. Bármilyen 
legyen is a bőrszínünk, a kultúránk, a családi állapotunk vagy az élethelyzetünk, ez 
a kapocs mindig összetart minket, embereket. És összeköt bennünket az égiekkel is.”

Szalóki Ági 
Az énekesnőt gyermekkora óta zene és énekszó vette körül. Ko-
rán megtapasztalhatta, hogy a zene nagyon erősen hat az érzelme-
inkre és képes transzcendens dimenziókba eljuttatni minket. Az 
énekesnő nemcsak zenéjéről, de az elesettek, nehéz sorsúak iránti 
segítőkészségéről is jól ismert. Szerinte az óvó, gondoskodó attitűd 
mindenkiben születése óta benne van, ugyanakkor ő a családból 

is csupa jó példát hozott, hiszen szülei, nevelőapja a szociális szférában dolgoztak. 
„Mindig hívő voltam, soha meg nem tagadtam a Jóistent, és Ő soha nem engedte el 
a kezemet.” 
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Szikora Róbert 
Neve már akkor ismert volt, amikor befejezte a gimnáziumot. Közel 
egy évtizeden át zenélt a Hungária együttesben, 1982-ben megala-
kította az R-GO-t, amely ma is rendkívül népszerű. Szikora Róbert 
elmondása szerint öt napot töltött - születésétől megkereszteléséig 
- Jézus Krisztus nélkül, azóta pedig a Jóisten életének mindennapi 
részévé vált. Egy buzdítás alkalmával így fogalmazott: „Ha az élet-

ben nagyon nehéz helyzetbe kerültök és imádkoztok, akkor rá fogtok jönni, hogy az 
ima egy nagyon rövid dolog. Egy kiáltás. Ahogy Jézus Krisztus kiáltott a kereszt-
fán. Én voltam már ilyen nagyon nehéz helyzetben. Akkor csak azt tudod mondani:  
»Segíts!« Ráordítasz szinte Krisztusra. »Egész életemben megvallottalak téged, 
most segíts. Most szükségem van a segítségedre«. Ez lehet, hogy nagyon durva, de 
ezt az Atya érti Krisztusban.”
 

Pindroch Csaba 
Az esztergomi Temesvári Pelbárt Ferences Gimnáziumban érett-
ségizett, majd a Színház- és Filmművészeti Egyetemen szerezte 
színészi diplomáját. Számos színházi alakítást követően országos 
ismertséget a Valami Amerika című vígjátéknak köszönheti. Ját-
szott a Budapesti Kamaraszínházban, a Vígszínházban és a Thália 
Színházban is. Egy beszélgetésben úgy vélekedett: „Azt a tanítást 

követem, hogy aki kér, annak adjatok, mert ez olyan, mintha Jézusnak adnánk. Ami-
kor adok vagy segítek, egy embertársamat látom. Az életben minden körforgásban 
van. A segítés körbeér. Ha én valakin segítek, ő is segíteni fog valakin, ez az élet 
rendje. Ha valakihez gonosz vagyok, az másokon veri le. (…) Ez a körforgás a Gond-
viselés műve, hiszen Isten mindannyiunk atyja, minket, embereket a szeretet köt 
össze.”
 

Ürge-Vorsatz Diána 
Különleges hivatást tudhat magáénak, az Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetemen szerzett fizikusi diplomát asztrofizika szakon, 
majd 1996-ban a kaliforniai egyetemen doktorált környezettudo-
mányból. A budapesti Közép-európai Egyetem környezetvédelmi 
tanszékének professzora, s 2002 óta vesz részt az ENSZ Éghajlat-
változási Kormányközi Testületének munkájában. A testület tevé-

kenységét 2007-ben Nobel-békedíjjal ismerték el. „Ha valaki csak gazdasági-üzleti 
szemmel nézi a világot, akkor egy dolog érdekli, hogy a saját cégének hogyan tudná 
kitermelni a legtöbb profitot, hogy abból ő is nyerjen pénzügyileg. Egy politikus – 
még a legjobb szándékú is – csak négyéves ciklusban gondolkodik. (…) Ha viszont az 
ember igazi hívő, átérzi annak nagyszerűségét, hogy felelősséggel tartozik a jövőnek 
is. Nemcsak önmaga a fontos, hanem a többi, még meg nem született ember is, és 
a teremtett környezet is.”
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Összefogás a Kongresszusért 

Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Társadalmi Bizottsága 2017-ben 
alakult meg tudósokból, művészekből, a gazdasági és a politikai élet szereplőiből. 
A testület elnöke Áder János köztársasági elnök. A bizottság elősegíti, hogy a társa-
dalom egészét megszólítsák a világesemény kapcsán. A testület tagjai egyetértenek 
abban, hogy nem csupán Budapest és az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye, de 
egész Magyarország is óriási lehetőséghez jutott azáltal, hogy otthont adhat a Kong-
resszusnak.

Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek szerint lényeges, hogy az előkészítés 
során és a Kongresszus hetében a hitéleti programok mellett színvonalas tudomá-
nyos, művészeti, kulturális rendezvények is legyenek. A főpásztor szerint ezáltal 
megmutathatjuk, hogy a hitünk kihat az egész életünkre és szebbé, értékesebbé te-
szi azt. 

A Társadalmi Bizottságban többek között a legfőbb közjogi méltóságok, a tudo-
mányos és a kulturális élet jeles képviselői, a gazdasági élet és a média szemé-
lyiségei, valamint Budapest főpolgármestere foglaltak helyet és megosztották 
gondolataikat arról, hogy hogyan tudnak közreműködni a világesemény előké-
szítésében és megrendezésében saját szakterületükön. A tanácskozások témája 
volt többek között az is, hogyan mutatható be méltó módon Magyarország, Bu-
dapest és a magyar kultúra a világesemény iránt érdeklődőknek. 
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Teológiai Szimpózium

A Kongresszust közvetlenül megelőző napokra az Álta-
lános Titkárság a Teológiai Bizottsággal együtt előkészít 
egy teológiai szimpóziumot a Kongresszus témájának 
elmélyítésére teológiai és lelkipásztori szemszögből. 
Ez az elmélyülés kiemelkedő hazai és külföldi tudósok 
részvételével történik a Szent Adalbert Központban. 
A program során angol, magyar és olasz nyelven hall-
hatunk tudományos előadásokat. A nemzetközi előadók 
között szerepel többek között a Domonkos Rend jelen-
legi Nagymestere, Gerard Francisco Timoner, és a görög 
bizánci katolikus egyház görögországi apostoli exarchá-

ja, Manuel Nin i Güell is. Előadást tart Dolhai Lajos, az Egri Hittudományi Főisko-
la rektora, az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Teológiai Bizottságának 
elnöke, valamint hallhatjuk a Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának lelké-
szi elnökét, Hafenscher Károlyt is. A résztvevők az ebédet és a vacsorát a Bazilika 
dombja alatt meghúzódó Prímás Pincében költhetik el. A Szimpózium résztvevői 
számára minden nap lesz közös szentmise, illetve pénteken együtt imádkozzuk 
a Laudest. Csütörtök este borkóstolóval egybekötött vacsorával kedveskedünk 
a résztvevők felé.

Zsidó keresztény párbeszéd koncert

2021. szeptember 4. szombat, 21:00
Dohány utcai Zsinagóga

A koncert fő üzenete a két vallás közti párbeszéd, aminek ékes jelképe, hogy a ren-
dezvényt Európa legnagyobb zsinagógájában, a Dohány utcai zsinagógában fogják 
megtartani. A kiemelkedő helyszín és a fellépők személye garantálja, hogy az ese-
mény a Kongresszus előestéjének színvonalas programja legyen. 

Fellépők: 
Fekete László, a budapesti zsinagóga jelenlegi főkántora, Dobszay Péter kántor,  
Rudas Dániel kántor, Virágh András orgona, Solti Kamarazenekar, ETUNAM  
Vegyeskar, Budapesti Énekes Iskola Albertfalvi Tagozata
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Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus 
programjai

Szeptember 5.
vasárnap

Öröm napja

Szeptember 6. 
hétfő 

Jóság napja

Szeptember 7.
kedd

Békesség napja

Szeptember 8.
szerda

Türelem napja

Szeptember 9.
csütörtök

Remény napja

Szeptember 10.
péntek

Hit napja

Szeptember 11.
szombat

Hűség napja

Szeptember 12.
vasárnap

Szeretet napja

07:00–08:45 ÉRKEZÉS A HUNGEXPÓRA ÉRKEZÉS A HUNGEXPÓRA

Beléptetés08:45–09:30 REGGELI IMA REGGELI IMA REGGELI IMA
KATEKÉTÁK 

NAPJA
9-től 15 óráig

Felvezető program

09:30–10:00
KATEKÉZIS KATEKÉZIS KATEKÉZIS

10:00–10:30

CSALÁDI NAP
a Margitszigeten

10:30–11:00 TANÚSÁGTÉTEL TANÚSÁGTÉTEL TANÚSÁGTÉTEL

11:00–11:30 SZÜNET SZÜNET

11:30–12:00
SZENTMISE SZENTMISE FAKULTÁCIÓK SZENTMISE SZENTMISE

STATIO ORBIS
ÜNNEPI ZÁRÓMISE
FERENC PÁPÁVAL

(Hősök tere)

12:00–12:30

12:30–13:00
Beléptetés

EBÉDSZÜNET EBÉDSZÜNET
13:00–13:30

13:30–14:00

Felvezető program14:00–14:30
Beléptetés 

14:30–15:00
FAKULTÁCIÓK FAKULTÁCIÓK

15:00–15:30 ÜNNEPÉLYES 
MEGNYITÓ

Felvezető program
15:30–16:00

16:00–16:30
SZENTMISE 

ELSŐÁLDOZÁSSAL

(Hősök tere)

BIZÁNCI RÍTUSÚ  
ISTENI SZENT 

LITURGIA
(Szent István-bazilika) 

16:00-18:00
16:30–17:00

17:00–17:30
PLÉBÁNIAI 

SZENTMISÉK 
17:00 órától

SZENTMISE  
(Kossuth tér) 

és 

EUCHARISZTIKUS 
GYERTYÁS  
KÖRMENET

Főcelebráns:  
Erdő Péter bíboros

17:30–18:00
Kapu-
nyitás, 

beléptetés
18:00–18:30 Misszió 

Afrikában 
(Szent 
István-

bazilika)

18:30–19:00 Ráhangolódás

19:00–19:30 Szent 
Efrém 

Férfikar 
koncert 
(Pesti 

Vigadó)

KÖZÖSSÉGEK  
SZENTSÉG-
IMÁDÁSA 

ÉS GYÓNÁSI 
LEHETŐSÉG 
(Szent István-

bazilika)

ÁKOS 
KONCERT ÉS 
FORRÁSPONT 
IFJÚSÁGI EST
(Papp László 
Sport-aréna)

19:30–20:00

Csík 
Zenekar 
koncert 
(Erkel 

Színház)

Moszkvai 
Patriarchátus 

Kórus 
(Zene-

akadémia)

20:00–20:30
A 100 Tagú 

Cigány- 
zenekar 

koncertje 
(Erkel Színház)

Eucharisztikus 
Szimfónia

(Zene-
akadémia)

20:30–21:00

21:00–21:30 ZÁRÓÁLDÁS  
A HŐSÖK TERÉN

21:30–22:00

22:00–22:30
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Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus 
programjai
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16:00-18:00
16:30–17:00

17:00–17:30
PLÉBÁNIAI 

SZENTMISÉK 
17:00 órától

SZENTMISE  
(Kossuth tér) 

és 

EUCHARISZTIKUS 
GYERTYÁS  
KÖRMENET

Főcelebráns:  
Erdő Péter bíboros

17:30–18:00
Kapu-
nyitás, 

beléptetés
18:00–18:30 Misszió 

Afrikában 
(Szent 
István-

bazilika)

18:30–19:00 Ráhangolódás

19:00–19:30 Szent 
Efrém 

Férfikar 
koncert 
(Pesti 

Vigadó)

KÖZÖSSÉGEK  
SZENTSÉG-
IMÁDÁSA 

ÉS GYÓNÁSI 
LEHETŐSÉG 
(Szent István-

bazilika)

ÁKOS 
KONCERT ÉS 
FORRÁSPONT 
IFJÚSÁGI EST
(Papp László 
Sport-aréna)

19:30–20:00

Csík 
Zenekar 
koncert 
(Erkel 

Színház)

Moszkvai 
Patriarchátus 

Kórus 
(Zene-

akadémia)

20:00–20:30
A 100 Tagú 

Cigány- 
zenekar 

koncertje 
(Erkel Színház)

Eucharisztikus 
Szimfónia

(Zene-
akadémia)

20:30–21:00

21:00–21:30 ZÁRÓÁLDÁS  
A HŐSÖK TERÉN

21:30–22:00

22:00–22:30
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Ünnepélyes megnyitó és szentmise elsőáldozással

2021. szeptember 5. vasárnap
Hősök tere

Nagyszabású zenés-táncos nyitóünnepséggel kezdődik 2021. szeptember 5-én az 52. 
Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus. 
Az esemény különlegessége, hogy 83 év után ismét lehetőség nyílik arra, hogy a vi-
lágesemény szentmiséjén legyen valaki elsőáldozó. Több mint 1200 gyermek itt ve-
heti első alkalommal magához az Eucharisztiát. Ez az alkalom egyben a katolikus 
iskolák Veni Sancte, azaz tanévnyitó szentmiséje is.

Program
12:30 Kapunyitás 
13:30 Felvezető program
15:00 Nyitóműsor: Magyarország, Mária országa
16:00 Nyitó szentmise elsőáldozással

A szentmise főcelebránsa Angelo Bagnasco bíboros, 
az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának elnöke.

A Kongresszus nyitó szentmiséjén a zenei szolgálatot egy közel ezerfős kórus, vala-
mint a Weiner Leó Zenekar látja el. 

A kórus résztvevői a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola Iubila-
te és Laudate leánykara, Exsultate fiú vegyeskara, és Cantate vegyeskara, 
a Felsőkrisztinavárosi Plébánia gyermek szkólája, a Váci Székesegyházi Kórus- 
iskola, a Szent Angéla énekes iskola, a Pannonia Sacra, az Esztergomi Mind-
szenty, a Szentendrei Szent András és a Szent Lőrinc iskola gyermekkarai, 
a budapesti Pál Apostol Katolikus Iskola Soli Deo Gloria Gyermekkara, a Váci Pia-
rista Gimnázium szkólája, az Egyetemi Templom Don Bosco kórusának gyermekei 
és a szolnoki Csillagfény Gyermekkórus.

A Weiner Leó Katolikus Zeneiskola AMI és Zeneművészeti Szakgimnáziumban ön-
álló zenekar működik vonós és fúvós szakágon. 
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Az együtt muzsikálás, a csoportos kamarazenélés örömének és élményének meg-
tapasztalása mellett a zenekarok célja és legfőbb feladata, hogy a növendékek meg-
ismerjék a zenekari játék során felmerülő nehézségeket és megtanulják megoldani 
azokat. A zenekarok repertoárjában megtalálhatóak minden korszak zeneirodalmi 
gyöngyszemei. A Kongresszus nyitómiséjén zenei szolgálatot teljesítő zenekar az 
iskola vonósaiból és fúvósaiból áll össze.

Helyszín, beléptetés
Az előzetesen regisztrált zarándokok meghatározott szektorba érvényes jegyet kap-
nak, amelyen feltüntetjük a belépési pontot és a javasolt megközelítési útvonalat. 
Kérjük, figyeld a leírásokat, a kifüggesztett tájékoztatókat, és a helyszínen bátran 
kérd az önkéntesek segítségét!

A felvezető műsor közreműködői

Rákász Gergely – orgonista

Rákász Gergely 15 évesen, az ország legfiatalabb koncertorgonistájaként adta első 
hangversenyét. 2005-ig az Egyesült Államokban tanult és koncertezett, 2020-ig 
több mint 1500 fellépése volt Magyarország, Európa és Amerika nagyvárosaiban. 
Egyedi látásmódja fiatalos lendülettel tölti meg a komolyzenét. Új műfajt teremtett, 
amelyben képzőművészet, tánc és színészi játék segítségével tízezreknek tette köze-
livé a klasszikus zenét és az orgonát. A zenész nevét viselő alapítvány rendszeresen 
szervez a határon túli magyarok lakta településekre koncerteket, melyeken olyan 
világsztárok vállaltak fellépést, mint Bogányi Gergely zongoraművész, Sárik Péter 
dzsessz-zongorista vagy Boros Misi és Szüts Apor a Virtuózokból.
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Weiner Leó fúvós kvintett

A Weiner Leó Katolikus Zeneiskola AMI és Zeneművészeti Szakgimnázium év-
százados múltra visszatekintő intézmény, amely a Kodály-módszer és névadójának 
pedagógiai szellemiségében neveli kisgyermekkortól a fiatal felnőttkorig a zene sze-
retetére a tanulókat.  Az intézményben folyó szakmai munkát 2011-ben Príma Pri-
missima-díjjal ismerték el. Az iskola diákjai a nyitó szentmise felvezető műsorában 
egy klasszikus rézfúvós kvintettet adnak elő.

Közreműködő hírnökeink
Szikora Róbert – énekes
Lackfi János – író, költő, műfordító, szerkesztő
Baricz Gergő – énekes

A NEK hírnökeiről a Hírnökeink fejezetben olvashatsz bővebben.

Nyitóműsor – Magyarország, Mária országa, 
15:00

A Kárpát-medence magyarságát és keresztény ha-
gyományait bemutató műsorban az egyes tájegysé-
gek lakói ugyan különböző, de csak rájuk jellemző, 
sajátos viseletükben jelennek meg, ám mégis a ha-
gyományos kultúránkhoz tartoznak; táncaink, nép-

dalaink és népzenénk a magyar nép azonos lelkiségéről és összetéveszthetetlen ha-
bitusáról adnak tanúbizonyságot.

A műsor alapkoncepciója a magyarság, a néphagyomány és a keresztény vallás kü-
lönleges viszonyát, gyökereit mutatja be. A Kárpát-medencét összefogó magyarság-
tudat, a néphagyományok és népszokások visszanyúlnak a kereszténység felvétele 
előtti időkhöz. Mindezek különleges egymásra hatása adja annak az összetett és 
gazdag keresztény kultúrának az alapját, amely meghatározza 1000 éves történel-
münket.

Keresztény vallásunk mellett táncainkban, dalainkban, zenénkben, a saját évezredes 
kultúránkban éljük meg leginkább a közösséghez tartozás csodáját és azt a szerete-
tet, amely összeköt minden magyar embert a világon.

Rendező: Káel Csaba; Koreográfusok: Zsuráfszky Zoltán és Zs. Vince Zsuzsa; Zenei 
szerkesztő: Gőz László; Közreműködők: Petrás Mária – népdalénekes, NEK hírnök
Magyar Nemzeti Táncegyüttes; Budapesti és Budapest környéki amatőr és profi tánc-
együttesek; Budapesti és szegedi gyerekcsoportok; Hagyományőrző tánccsoportok.
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Tolmácsolás
A rendezvényen szinkrontolmácsolást biztosítunk a következő nyelveken: magyar, 
angol, német, olasz, francia, spanyol. A tolmácsolás a megfelelő rádiófrekvenciákon 
érhető el, amelyek a programfüzet hátsó borítóján olvashatók.

Jeltolmácsolást az akadálymentesített szektorban biztosítunk.

Liturgikus füzet
A liturgikus füzet tartalmazza a szentmise szövegeit és énekeit, segítségével aktí-
van bekapcsolódhatsz a szertartásokba. A dokumentum a kongresszus hat nyelvén 
elérhető az IEC2020 mobilalkalmazásban, valamint letölthető a www.iec2020.hu 
honlapról. 

Áldoztatás
Több száz áldoztató részvételével minden szektorban lehetőséget biztosítunk az ál-
dozásra. Az áldoztatókat önkéntesek kísérik fehér zászlóval. 

Biztonsági információk
Az általános biztonsági információk a Biztonsági előírások fejezetben.

Megközelítés, parkolás
A rendezvény területét gyalog vagy tömegközlekedéssel javasoljuk megközelíteni 
a jelentős forgalmi korlátozások miatt. A közösségi közlekedés útvonalaival és me-
netrendjével kapcsolatban kísérd figyelemmel a szolgáltatók honlapját és az utastá-
jékoztatást. Parkolásra a rendezvény területén nincs lehetőség.

Akadálymentes megközelítés
A fogyatékossággal élők számára külön szektort biztosítunk, ahova az előre regiszt-
rált személyek léphetnek be. 

Mosdó
A rendezvény minden szektoránál található mobil WC és akadálymentesített mobil 
WC, valamint egészségügyi pont. Kérjük, figyeljétek a kihelyezett jelzéseket!  



46

52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus

2021. szeptember 6-10.
Hungexpo, 1101 Budapest, Albertirsai út 10.

Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus délelőtti és koradélutáni program-
jait a Hungexpón rendezzük. Hétfőtől péntekig, minden reggel közös imádsággal 
indul a nap, majd a világ különböző részeiről érkező bíborosok tartanak katekézist. 
Ezt követően tanúságtevők beszélnek hitükről és az Eucharisztiával kapcsolatos 
tapasztalataikról. Minden nap részt vehetünk közös szentmisén, kivéve szerdán, 
amikor Budapest több plébániáján egyidőben mutatnak be szentmisét különböző 
nyelveken. Délutánonként négy fakultációból választhatunk. Az öt napon át tartó 
program egyfajta lelkigyakorlatként is szolgál, ahol a világegyház gazdag lelki kin-
cseiből részesülhetünk. 

A Kongresszus ideje alatt a Hungexpo passzázs területén kiállítók vár-
ják a látogatókat. Könyvesbolt nyílik a Szent István Társulat kínálatá-
ból, valamint bemutatkozik a Szerzetesi Iroda, a Mátyás-templom és 
a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Magyarországi Ortodox Exarchátus. 
Vásárolhatóak kegytárgyak, tokaji borok, méz és magyar szalámi, valamint a hungari-
kumok és a magyar hagyományok is közelebbről megismerhetőek.

Mit tartalmaz a Hungexpóra vásárolt jegy? 
• Belépés a Hungexpóra (karszalag, QR-kód)
• Napi ebéd a Hungexpón – előzetes online regisztráció esetén
• Budapesti közösségi közlekedési (BKK) jegy: Az a zarándok, aki legalább 3 na-

pos érvényes belépővel rendelkezik, a karszalag felmutatásával szeptember 5. 
és 12. között díjmentesen használhatja a BKK járatait (kivéve reptéri busz).

• Zarándokcsomag 

REGISZTRÁCIÓ ÉS JEGYELLENŐRZÉS 

A zarándokok számára a belépés az I-es kapunál található fogadó épületben vagy 
a III-as kapunál felépített beléptető sátornál lehetséges. Kérjük, hogy jegyedet és 
személyi igazolványodat vagy útleveledet hozd magaddal a személyazonosság ellen- 
őrzéséhez, és érkezéskor készítsd elő! 

Online regisztráltak beléptetése 
Karszalag és zarándokcsomag átvétele a Szent István téren

A látogatók, akik online regisztráltak augusztus 29-ig, a Szent István téren előzete-
sen érvényesíthetik regisztrációjukat a karszalag és a zarándokcsomag átvételével, 
meggyorsítva ezzel a belépést a Hungexpóra. 
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Karszalag és zarándokcsomag átvétele a Hungexpón

A további látogatók személyazonosságát és jegyét a Hungexpo területén ellenőriz-
zük. QR kódjuk felmutatásával jogosultak a helyszínen karszalag és zarándokcso-
mag átvételre és belépni a rendezvényterületre az I. vagy a III. kapun.

MEGKÖZELÍTÉS 

NEK különjáratok
Hungexpo körjárat

A körjárat a rendezvény kezdetén és vé-
gén 6 percenként, napközben 20 percen-
ként indul az Expo téri megállóból  
és az alábbi megállókat érinti: 

• Stadionok autóbusz-állomás
• Pillangó utca
• Örs vezér tere (Volánbusz megálló) 
• Hungexpo III-as kapu
• Hungexpo Expo tér

Hungexpo - Szent István-bazilika (Bajcsy-Zsilinszky úti megálló) közvetlen ingajárat
Az ingajárat 15 percenként indul az Expo téri megállóból. 

Közösségi közlekedés:  
Vonat (Kőbánya felső vasútállomásig)
Metró: M2 (Pillangó utca megállóig)
Busz: 10 (III-as kapu vagy Expo tér megállóig)
Villamos: 37, 37A (Kőbánya felső vasútállomásig)

Autó: Személygépkocsival nem lehetséges behajtani az Albertirsai útra. 
(Kivéve jogosultsággal rendelkezők.)

Taxi: A Hungexpo bejáratai taxival megközelíthetőek. Az Albertirsai út lezárása 
a taxiforgalmat nem akadályozza.

Különbuszok behajtása és parkolása
Az Albertirsai úton csak azon zarándokcsoportok különjáratai parkolhatnak,  
amelyek a regisztrációs rendszerben jogosultságot kaptak erre. Jogosultsággal nem 
rendelkező buszok nem hajthatnak be az Albertirsai útra.

Stadion 
autóbusz-állomás

Pillangó 
utca M

Örs vezér tere 
M+H

III. kapu

Hungexpo, 
Expo tér

Hungexpo
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TECHNIKAI INFORMÁCIÓK

A területen kialakított Infópontokon önkéntesek és cserkészek segítenek a tájéko-
zódásban.

Biztonsági és egészségügyi előírások
Mindannyiunk egészségének védelme érdekében kérjük, tartsd be a hatályos járvány- 
ügyi előírásokat a kongresszus teljes ideje alatt és minden helyszínén. Köszönjük!

Dohányozni csak az arra kijelölt helyeken megengedett. 

Az általános biztonsági információk a Biztonsági előírások fejezetben találhatók.

Tolmácsolás
A plenáris előadásokat és a fakultációkat a Kongresszus hat nyelvén szinkrontol-
mácsoljuk: magyar, angol, német, olasz, francia, spanyol. A tolmácsolás a megfelelő 
rádiófrekvenciákon érhető el, amelyek a hátsó borítón találhatók.

Minden látogatónak FM rádiót biztosítunk, amelyet a zarándokcsomag tartalmaz. 

Az E és B pavilonban számozott tolmácskészülékeket használunk, amelyeket a fa-
kultációs termek bejáratánál vehetsz át igazolvány leadása ellenében. Távozáskor ne 
felejtsd el leadni a készüléked és átvenni az igazolványodat.  

Jeltolmácsolás
A hallássérült látogatók számára a plenáris teremben (A pavilon) egész nap jeltol-
mácsolást és külön szektort biztosítunk. 

A helyszín- és programváltoztatás jogát fenntartjuk. 
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2021. szeptember 6. hétfő – Jóság napja

KAPUNYITÁS 7:00

LAUDES 8:45

Főcelebráns: S.E.R. Veres András győri megyéspüspök, 
a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke 
(Magyarország)
Teológiai tanulmányait az Egri Hittudományi Főiskolán, 
majd a Pázmány Péter Hittudományi Akadémián vé-
gezte. Tanári tevékenykedése után 1998-tól nyolc éven 
át a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkára volt. 
2000-ben II. János Pál pápa szentelte püspökké Rómában, 

a Szent Péter-bazilikában. 2006-ban XVI. Benedek pápa szombathelyi püspökké 
nevezte ki. 2015-től a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. Ferenc pápa 
2016-ban nevezte ki a Győri Egyházmegye püspökévé.

Zenei szolgálat: Emmánuel Közösség
Az Emmánuel Közösség francia alapítású, a katolikus karizmatikus megújulás 
gyümölcse, mely a Szentlélekkel megkeresztelt katolikusok között a mélyebb el-
köteleződésre és odaadott életre való vágyból született. 2009 óta Krisztus hívők 
pápai jogú, nemzetközi, hivatalos társulása.
A közösség 80 országban van jelen és tagjai között minden életállapot és korosz-
tály megtalálható: családosok, egyedülállók, papok, Istennek szentelt életű férfiak 
és nők. A közösség lelkiségének három alapkegyelme az adoratio (Isten imádata), 
a compassio (együttérző szeretet a szenvedőkkel) és az evangelizáció (Isten öröm-
hírének továbbadása).

KATEKÉZIS 9:30

Card. Orani João Tempesta bíboros, Rio de Janeiro 
érseke (Brazília)
„Golyóálló” bíborosként is emlegetik az érseket, aki túlélt 
két fegyveres rablást és egy utcai tűzharcot. Sokat tesz a rá-
szorulók megsegítéséért és abban bízik, hogy Rio egyszer 
nem a természeti szépsége, hanem az ott szeretetben élő 
emberek miatt lesz ismert. Orani João Tempesta a ciszterci 
rendbe lépett be az érettségi vizsgáját követően. 1974-ben 

szentelték pappá, plébániai lelkipásztorként szolgált. 1997-ben São Jose do Rio Preto 
püspöke lett, 2004-ben pedig Belem érseke. 2013-ban ő volt az ifjúsági világtalálko-
zó házigazdája. Egy évvel később Ferenc pápa bíborosi rangra emelte.

Tudtad? Laudes = reggeli dicséret
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Tudtad? Laudes = reggeli dicséret

Kulturális műsor: Jazzation
Öt énekes, négy album, három hölgy és két úr egy közös harmóniában: ez a Jazza-
tion. A budapesti székhelyű a cappella együttes a legrangosabb nemzetközi verse-
nyeken lopta már magát a zsűri szívébe és tért haza első helyezéssel. Az együttes 
a jazz mellett a világ népzenéiből is merít, virtuóz feldolgozásaik és saját szerzemé-
nyeik itthon és külföldön egyaránt óriási sikert aratnak.

TANÚSÁGTÉTEL 10:30

Mons. Szabó Konstantin görögkatolikus áldozópap, 
sislóci káplán (Ukrajna)
Szabó Konstantin titokban végezte el a papképzést és így is 
szentelték fel. 1945-ben Sztálin rendelete nyomán a görög-
katolikus papokat az ortodox egyházba való beolvadásra 
kényszerítették. Sokan azonban ellenálltak, őket kivégezték 
vagy gulágra küldték. A papnövendéknek a legnagyobb óva-
tossággal kellett eljárnia, miközben Ortutay Elemérhez járt 

teológiai képzésre. Így emlékezett vissza arra az időszakra: „Titokban jártam hozzá 
magánoktatásra, de nem tudtam hányunkat, kiket oktat még rajtam kívül. Amikor 
sűrűsödtek a vegzálások, a jegyzetek helyett bonbonnal, virággal mentem, mintha 
csak vendégségbe igyekeznék, és mindenféle kerülőutakat találtam ki, hogy kicselez-
zem a minket figyelő titkosrendőrt. Volt egy pillanat, egy törés, amikor azt mondtam, 
hogy nem megy, abbahagyom. Elemér bácsi ekkor küldött egy cédulát: »Kölyök - ez 
volt a fedőnevem -, vigyázz, ne csapd be az ajtót, mert néha nagyon nehéz kinyitni«. 
Ez a gondolat örökké megmaradt bennem.” Első önálló liturgiájára egészen 1989-ig 
kellett várnia.

SZÜNET 11:00

SZENTMISE 11:30

Főcelebráns: S.E.R. Piero Marini érsek, a Nemzetközi 
Eucharisztikus Kongresszusok Pápai Bizottságának 
elnöke (Olaszország)
Piero Marini érsek három pápa: VI. Pál, II. János Pál és XVI. 
Benedek szertartásmestere volt. 2007-től a Nemzetközi 
Eucharisztikus Kongresszusok Pápai Bizottságának elnö-
ke. Marini érsek Szent II. János Pál pápát 76 útjára kísérte 
el. Ott volt a lengyel egyházfő mellett 1987-ben Santiago 

de Chilében az O’Higgins Parkban is, ahol a szentmise alatt páncélkocsik hajtottak 
a kiengesztelődést és a békét sürgető pápai üzenetet hallgató emberek közé. 



52

A könnygáz elért egészen a Szentatyáig. A szertartás végén kiáltásként hangzott 
a pápa erőteljes hangja: „A szeretet erősebb!”

Zenei szolgálat: A Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola kórusa
1988-ban Sapszon Ferenc Kossuth-, Liszt- és Magyar Örökség-díjas karnagy kez-
deményezésére megalakult egy új iskolatípus, a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola 
(KZMK), amely Kodály Zoltán koncepciója szerint „magyar módon” valósítja meg 
a világhírű nyugat-európai, katedrálisok mellett működő kórusiskolák eszményét. 
A Kórusiskola, amelyben fontos szerepe van a zenének, mégsem elsősorban egy 
zenei újítás, hanem egy sajátos nevelési rendszer: emberközpontú, vagy inkább: 
„Krisztus-központú nevelőiskola”. Az iskola öt kórusának fő feladata a rendszere-
sen végzett liturgikus szolgálat, emellett állandó szereplői a hazai és nemzetközi 
hangversenyéletnek is. A kórusok több világverseny első díját és nagydíját hozták 
el. A Kongresszus egyes szentmiséin a KZMK Cantate kórus tagjaival kiegészített 
vegyeskara teljesít liturgikus zenei szolgálatot.

EBÉDSZÜNET 12:30

FAKULTÁCIÓK 14:30-15:30

A PAVILON:

S.E.R. Joseph-Marie Ndi-Okalla, Mbalmayo püspöke 
(Kamerun): Az Eucharisztia a jóság forrása
Joseph-Marie Ndi-Okalla püspök Kamerunból érkezik Bu-
dapestre. Kamerun ásványkincsekben - arany és gyémánt 
- kiemelkedően gazdag, a lakosság több mint 40 százaléka 
mégis mélyszegénységben él. A nyomor mellett az emberek 
szenvednek az erőszaktól, a véres konfliktusoktól, a szél-
sőséges vallási szervezetek támadásaitól. Joseph-Marie 

Ndi-Okalla szívügyeként tekint a vallásközi párbeszédre és társadalmi békére.

B PAVILON:

Böjte Csaba ferences szerzetes (Románia): 
A reményről. Krisztus hite - a mi hitünk; a gyermekek körében 
végzett lelkipásztori munka bemutatása
Böjte Csaba titokban jelentkezett a ferences rendbe, 1989-
ben szentelték pappá. Több mint 25 éve egy-egy, az éhe-
zőknek adott ebéddel, vacsorával kezdődött Déván a gyer-
mekmentés az összeomlóban lévő román kommunista 
diktatúra romjain. 
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Böjte Csaba ferences szerzetes ekkor került Dévára. Először egy pályaudvaron 
hagyott 8 hónapos kislányt fogadtak be munkatársaival.  Azóta mintegy hatezer 
gyermek kapott hitbéli nevelést, ételt és hajlékot a hálózattá bővülő otthonok vala-
melyikében. 

E1 PAVILON:

Mary Healy biblikus teológus (USA):
A Szeretet azt mondja, menj! - Az Eucharisztia és a keresztény élet 
A detroit-i Szent Szív Szeminárium biblikusa a teológus, 
egyetemi docens Mary Healy. 2014-ben Ferenc pápa kine-
vezte az első három nő egyikének, akik valaha a Pápai Bibli-
kus Bizottság szolgálatában álltak. Szerinte nem halljuk még 
elégszer a nők hangját a teológiában, a bibliai tanulmányok-
ban és az egyházon belül sem. „Mi, nők másként gondolko-

dunk a Bibliáról, mint a férfiak. Kiegészítjük egymást. Például a Szentírásnak azokra 
a részeire gondolok, amelyek a házasságról, családról, gyermekekről szólnak. De nem-
csak ezekről gondolkodunk másként, hanem az egész Bibliáról és a teológiáról. A nők 
intuitívabbak és sokszor olyan összefüggéseket ismernek fel, amelyeket a férfiak nem.”

E2 PAVILON:

Damian Stayne, a Cor et Lumen Christi katolikus 
karizmatikus közösség alapítója (Nagy-Britannia): 
Közösségben Istennel az Eucharisztiában és Jézus szent nevében
„Az Onkológiai Intézetben a kontroll vizsgálaton az orvos 
nem talált daganatot.” Ilyen és ehhez hasonló tapasztalatok-
ról számoltak be azok, akik már részt vettek Damian Stayne 
kurzusain, az általa vezetett közös imádságokon. Szolgálata 
során sok ezer ember gyógyult meg testi és lelki betegségé-

ből, kapott életét átformáló próféciát és töltekezett a Szentlélek erejével. Magyaror-
szágon is számos alkalommal járt már. Damian Stayne 1983-ban feladta munkáját és 
Párizsba utazott megismerni a katolikus közösségeket. Miután tapasztalatot szerzett, 
hét és fél év böjtölés és imádság után, 1990-ben megalapította Angliában a Cor et 
Lumen Christi (Krisztus Szíve és Világossága) közösséget.
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2021. szeptember 6. hétfő  

Misszió Afrikában
2021. szeptember 6. hétfő, 18:00
Szent István-bazilika

Az elmúlt években a magyar orvos-
misszióknak köszönhetően mély kap-
csolat szövődött Magyarország kato-
likus közössége és a nigériai Onitsha 
hívei között. Kezdetben orvosi, majd 
humanitárius segítségnyújtás kapcsol-

ta össze a feleket, mostanra viszont a kölcsönös érdeklődés és egymás életének, kul-
túrájának megismerési vágya is nyitottá tette egymás iránt a közösségeket.

Tavaly szeptemberben Valerian Okeke, a nigériai Onitsha érseke az Eucharisztia 
jegyében szervezett online előtalálkozóra küldött üzenetében reményét fejezte ki, 
hogy 2021-ben személyesen is találkozhatunk. A tervek szerint mindez valósággá 
válik. 

Szerveztünk egy estet, amelynek háziasszonya az Afréka Alapítvány megálmodója, 
dr. Fodor Réka „Afréka” missziós orvos, és ami vetítésekből, előadásokból és zenei 
programból épül fel. Ennek keretében meghallgathatjuk Valerian Okeke érsek-met-
ropolita előadását Eucharisztia: az erőnk címmel. 

Találkozhatunk Dr. Izunna Okonkwo atyával, az onitshai Borromeo Szent Károly 
Kórház igazgatójával is. Ő Eucharisztia és világéhség címmel osztja meg gondolatait. 
Az est folyamán előadást tart az onitshai érsekség alkancellárja, Basil Ekwunife: 
Az Eucharisztia mint a humanitárius segítségnyújtás forrása címmel. A nigériai orvos-
misszió szülőatyja, dr. Csókay András idegsebész Orvosmissziók Jézus-imával címmel 
mondja el élményeit, tapasztalatait a nigériai szerepvállalásáról. Az este folyamán 
hallhatjuk Sena Dagadu ghánai származású énekesnőt, aki a Kongresszus egyik 
hírnöke is.

A rendezvény ingyenes. Ha szeretnéd támogatni az Afréka Alapítvány következő 
misszióját, azt megteheted úgy, hogy a Kongresszus hetében a Szent István-bazilika 
előtti térre szervezett Szent István Könyvhéten megvásárolod a nigériai orvosmisz-
sziók élményeit összegző Afréka-köteteket, valamint Izunna atya könyvét. 
Az eseményen a tolmácsolást biztosítunk.
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Csík Zenekar 
koncert
2021. szeptember 6. 
hétfő, 19:30
Erkel Színház

A Csík Zenekar bő három évtizede a magyar népzenei élet egyik legmeghatározóbb 
szereplője. A számos díjjal elismert formáció dallamvilágában zseniálisan ötvözi 
a magyar népzene, a könnyű- és világzene elemeit. Az 52. Nemzetközi Euchariszti-
kus Kongresszus kulturális programkínálatában a zenekar ezt a vibráló sokszínű-
séget mutatja be, harmóniába rendezve. A helyszínen jegyvásárlásra nincs lehetőség.

Szent Efrém Férfikar koncert
2021. szeptember 6. hétfő, 19:00
Pesti Vigadó

A Szent Efrém Férfikar bizánci zenei stílus-
ban énekel. Hazai és nemzetközi fesztiválok 
népszerű fellépője, rendszeresen zenei szol-
gálatot teljesít görögkatolikus liturgiákon is. 

A két évtizeddel ezelőtt Bubnó Tamás ének-
művész, karvezető által alapított formáció 2006-ban elnyerte a Hajnówka Nemzet-
közi Ortodox Egyházzenei Fesztivál kamarakórus kategóriájának első helyezését. 
2010-ben egy rangos nemzetközi zenei szaklap díját is odaítélték a kórusnak. 
Az együttes célja, hogy a magyarországi és a közép-kelet-európai bizánci rítusú 
egyházak zenei kincseit autentikus módon szólaltassák meg. Koncertjeiken hallha-
tunk ezen kívül kortárs európai darabokat éppúgy, mint Liszt Ferenc, Bartók Béla, 
Kodály Zoltán és Ligeti György műveit. 

A  férfikar számos alkalommal fellépett orosz közönség előtt, de volt már dél-ameri-
kai turnéjuk is. Szeptember 6-án az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson 
a Pesti Vigadóban találkozhat a közönség a nagyszerű énekkarral. 
A helyszínen jegyvásárlásra nincs lehetőség.
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2021. szeptember 7. kedd – Békesség napja 

KAPUNYITÁS 7:00

LAUDES 8:45

Főcelebráns: S.E.R. Ternyák Csaba egri érsek 
(Magyarország)
1979-ben szentelték pappá. Teológiai doktorátust szerzett, 
dogmatikai tanulmányokat végzett Rómában. A római Pá-
pai Magyar Intézet rektora volt. 1992-től öt éven át betöltöt-
te a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkári posztját. 
Püspökké szentelését II. János Pál pápa végezte. A Püspöki 
Kongregáció konzultora, a Elvándorlók és Úton Lévők Lel-

kipásztori Gondozásának Pápai Tanácsa, valamint a Kultúra Pápai Tanácsának tagja 
volt. 2007-ben nevezte ki XVI. Benedek pápa egri érsekké.

Zenei szolgálat: Chemin Neuf Közösség
A Chemin Neuf Közösség 1973-ban Franciaországban született ökumenikusan nyi-
tott katolikus közösség, amely a világon 30 országban, köztük harminc éve Ma-
gyarországon is jelen van. Legfőbb hivatása az egységért, a világ újraevangelizáci-
ójáért való munkálkodás. Tagjai között szerzetesek, papok és családosok is vannak. 
A Chemin Neuf Közösség a szentignáci lelkiségből és a karizmatikus megújulásból 
táplálkozik, számos missziójával kapcsolódik az Egyház szolgálatába.

KATEKÉZIS 9:30

Card. Gérald Lacroix bíboros, prímás Quebec érseke 
(Kanada)
„Vidám ember vagyok, ez isteni ajándék (…), onnan jön, 
hogy szeretjük Istent” – mondta a bíboros. Pedig gyermek-
ként hat testvérével együtt sokat nélkülözték édesapjukat, 
aki favágóként dolgozott. Gérald Lacroix tanulmányai so-
rán csatlakozott egy misszionáriushoz, aki akkor már évek 
óta Kolumbiában dolgozott. „Ott szólított meg az Úr, hogy 

kövessem. Ez teljesen felforgatott mindent, hiszen én nem akartam pap lenni” – 
mesélte el Gérald Lacroix, aki kilenc éven át szolgált Kolumbiában egy katonai ge-
rillaszervezet által ellenőrzött háborús övezetben. A plébániájához 18 falu tartozott, 
a legtávolabbit 18 órába telt elérni és csak öszvérháton lehetett megközelíteni. 
Lacroix 1988 óta már papként szolgálja a közösséget. 2011 óta a Québec-i Főegyház-
megye főpásztora, Kanada prímása.
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Kulturális műsor: Miklósa Erika – operaénekesnő, NEK hírnök
Kossuth-, Liszt Ferenc-, és Prima Primissima-díjas koloratúrszoprán énekesnő. Ti-
zenévesen atletizált, majd egy baleset miatt abba kellett hagynia a versenyzést, így 
kedvtelésből az éneklés felé fordult. Alig három év elteltével, 19 évesen – minden 
idők legfiatalabbjaként – szerződtették a Magyar Állami Operaházhoz. A Varázs-
fuvola Éj Királynőjének szerepével csakhamar meghódította a világ összes jelentős 
színpadát Londontól Párizsig, Münchentől New Yorkig, és ő lett a legkeresettebb 
művész ebben a szerepben, amelyet mára több mint ötszázszor énekelt. Jelenleg is 
a világ legnevesebb operaházainak állandó vendége.

TANÚSÁGTÉTEL 10:30

Card. Louis Raphaël Sako bíboros, bagdadi érsek, 
babiloni káld katolikus pátriárka (Irak)
Louis Raphael Sako 2013-ban vette át a káld katolikus egy-
ház vezetését. A legrégebbi keresztény közösség Irak terü-
letén él. Érsekként évek óta párbeszédet sürget a különböző 
társadalmi csoportok, a hatóságok és a kormányzat között. 
Az Iszlám Állam pusztítása idején is bátran, határozottan 
felemelte a szavát. Megrázó segélykiáltásaival ráirányí-

totta a nemzetközi keresztény közösség figyelmét az iraki és szíriai eseményekre. 
„Magam is többször elmentem egy muszlim településre, hogy segítsek négyezer 
muszlim családnak. Vittünk nekik élelmet, orvosságot, és közben elmondtam: ke-
resztények vagyunk, Bagdadból jöttünk, 400 kilométer távolságból, mert mellettük 
állunk, testvérek vagyunk, nem vagyunk hitetlenek. A hitetlenek azok, akik üldöz-
tek minket és akik rosszat tettek nekik is.”

SZÜNET 11:00
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SZENTMISE 11:30 

Főcelebráns: S.E.R. Jose Serofia Palma, Cebu érseke 
(Fülöp-szigetek). 
Jose Serofia Palma a Fülöp-szigeteki Katolikus Püspöki 
Konferencia korábbi alelnöke, majd elnöke 2010 óta Cebu 
érseke. 2018-ban életveszélyes helyzetbe került. Manilai 
otthonába egy zavart elméjű, felfegyverzett maszkos férfi 
tört be, hogy tanácsot kérjen megromlott házassága meg-
mentéséhez. A depresszióval küzdő férfi végül a rendőrök-

kel folytatott tűzharcban életét vesztette. Az érsek ezután felhívta a férfi édesapját 
és felajánlotta neki a segítségét. Az országban különösen nagy probléma a kábí-
tószer-használat és az azzal összefüggő bűncselekmények. Cebu érseke teszi meg 
a NEK meghívott előadói közül a legnagyobb távolságot – 11 000 kilométert -, hogy 
velünk lehessen.

Zenei szolgálat: A Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola kórusa, amelyről bővebben 
a hétfői szentmisénél olvashatsz.

EBÉDSZÜNET 12:30

FAKULTÁCIÓK 14:30-15:30

A PAVILON:

Johannes Hartl, az augsburgi Imádság Háza alapítója 
(Németország): A szépség vonzásában. Isten szépségének felfe-
dezése az imádságban és a szentségimádásban
Hartl katolikus családban nőtt fel, de szélsőségekkel teli fia-
talsága egy időre eltávolította Istentől. „Soha nem volt ben-
nem negatív kép az Egyházról, csak annyi, hogy unalmas.” 
Tizennégy éves korában a szülei magukkal vitték egy vallási 
konferenciára. „Én abban az időben rebellis hippi voltam és 

az egészet ostobaságnak tartottam. Nem imádkoztam, csak álltam ott és nem éreztem 
semmit. Mikor vége lett az imának, visszamentem a helyemre és akkor éreztem, hogy 
valami megváltozott bennem. Megtaláltam Istent, pedig nem tettem érte semmit.” 
2005-ben Augsburgban feleségével megalapította az Imádság Házát, amelyben azóta 
az év 365 napján, a nap 24 órájában tart a dicsőítés és az imádság. Hartl azt mondta: 
„A benzinkutak és a McDonald’s-ok a nap 24 órájában nyitva állnak, csak mi keresz-
tények tartunk nyitva egy órát egy héten.” Ezen változtatott az Imádság Háza.



59

B PAVILON:

Dabóczi Kálmán, a Hetvenkét Tanítvány Mozgalom
elnöke (Magyarország): Együtt. Értetek. Magyar katolikus 
mozgalmak hálózata a családok szolgálatában
Jogászként, közgazdászként, egykori vállalatvezetőként, hét-
gyermekes családapaként és a Hetvenkét Tanítvány Mozga-
lom elnökeként is nagy figyelmet szentel annak, hogy milyen 
lesz a közös jövőnk. A mozgalom, amelyet irányít, Erdő Péter 
bíboros ösztönzésére azért alakult, hogy a Magyar Katolikus 

Egyházon belül működő szervezetekben, csoportokban felelős keresztényként mun-
kálkodó szakemberek véleménye megjelenjen a közbeszédben. Dabóczi Kálmán egyik 
fő célkitűzése az értelmiség mozgósítása, a közösség- és a hálózatépítés.

E1 PAVILON:

Barbara Heil, egykori protestáns prédikátor és 
misszionárius (USA): 
Hogyan nyerj egy katolikust? Egy protestáns prédikátor és misz-
szionárius útja a katolikus egyházba
Barbara Heil vallástalan családban nőtt fel, majd hitre jutva 
protestáns misszionáriusként szolgált. Hosszú útja végül 
a katolikus egyházig vezette. Azóta hirdette már Isten igé-
jét AIDS-es prostituáltak között, ismeretleneknek a liftben. 

Úgy véli, nemcsak a szószékről lehet prédikálni, hanem bárhol a világban, ahol ren-
geteg feladat vár mindannyiunkra.

E2 PAVILON:

Jean-Luc Moens, matematikus, a CHARIS, a Katolikus 
Karizmatikus Megújulás Nemzetközi Szolgálat koráb-
bi moderátora (Belgium): Eucharisztia és Szentlélek
Jean-Luc Moens világi ember, matematikus, hétgyermekes 
családapa, nagyapa. Felnőttként tért meg, lelkileg a CHA-
RIS-hoz kötődik. Moens szerint az evangelizáció olyan, mint 
az ejtőernyőzés: a Lélek a megfelelő időben érkezik, sem 
előbb sem később. A megfelelő pillanatban kinyitja az ejtő-

ernyőt és megadja az ajándékot, amely ahhoz szükséges, hogy elérje az ember szívét.
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2021. szeptember 8. szerda – Türelem napja 

KAPUNYITÁS 7:00

LAUDES 08:45   

Főcelebráns: S.E.R. Stanisław Gądecki poznani érsek 
(Lengyelország)
Stanisław Gądecki érsek 2014 óta Lengyelország püspöki 
konferenciájának elnöke. A feladattal járó kihívások, terhek 
segítették abban, hogy még jobban megismerje, átérezze 
azon egyházi személyiségek küzdelmét, akik egy diktató-
rikus rendszerrel szállnak szembe. Rendkívül szókimondó, 
nyíltan beszél arról is, hogy a szekularizációnak milyen ha-

tásait tapasztalja. Nagy tisztelője Mindszenty Józsefnek, már felkereste az egykori 
hercegprímás sírját is. 

Zenei szolgálat: A Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola kórusa, amelyről bővebben 
a hétfői szentmisénél olvashatsz.

KATEKÉZIS 09:30  
 

Card. Charles Maung Bo bíboros, az Ázsiai Püspöki 
Konferencia elnöke (Mianmar)
Charles Maung Bo Mianmar első bíborosa, az Ázsiai Püs-
pöki Konferencia elnöke. Kinevezésével Ferenc pápa szoli-
daritását fejezte ki az elnyomástól szenvedő burmai katoli-
kusokkal. Charles Maung Bo szalézi szerzetes, hosszú idő 
óta a hátrányos helyzetben élő keresztények és kisebbsé-
gek elkötelezett szószólója. Megélve országában a vallási 

konfliktusokat – ebben mind a muszlim, mind a keresztény kisebbség érintett – fő 
feladatának a vallási tolerancia képviseletét tekinti. A bíboros több alkalommal szó-
lított fel a megbékélésre. „Az egyetlen megoldás az, ha minden ajtó és minden szív 
megnyílik a másik felé, hiszen ugyanazon nép gyermekei vagyunk, és az erőszakra 
csak szelídséggel és imával szabad válaszolni.”

Kulturális műsor: Debreceni Hajdú Táncegyüttes
A Népművészet Európa Díjával, Magyar Örökség-díjjal kitüntetett közösség 1953-
ban alakult. Jelenleg közel 400 főt számlál az óvodás kortól a szenior korosztályig. 
A minden alkalommal „Kiválóan minősült” együttes számos alkalommal feltűnt 
a Fölszállott a páva műsorában. Repertoárjukban megtalálhatók az egész magyar 
nyelvterület táncai autentikus és tematikus színpadi feldolgozásban. 
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Az együttes Tiszai Zsuzsa vezetésével, hagyományokból merítkezve igyekszik érté-
ket, gondolatokat közvetíteni a ma embere számára. 

TANÚSÁGTÉTEL 10:30  

Moyses Azevedo, a Katolikus Shalom Közösség 
alapítója (Brazília)
Tizenhárom évesen kijelentette, nem akar többet templom-
ba menni. Néhány évvel később egy lelkigyakorlat meg-
változtatta az életét. 1980-ban egy Nemzeti Euchariszti-
kus Kongresszuson őt kérték fel, hogy köszöntse II. János 
Pál pápát és találjon ki számára egy ajándékot is. Azevedo 
úgy döntött, tekintettel szerény körülményeire, életét a fi-

atalok evangelizációjának szenteli. Két évvel később megnyílt az első kávézója. Ma 
már a világ számos országában jelen van a közössége, többek között Budapesten 
is. A Katolikus Shalom Közösség alapítójaként társaival indirekt missziót folytat-
nak, kávézókat, szendvicsezőket nyitnak, ahol beszélgetést kezdeményeznek hitről,  
Istenről, az életről…

SZÜNET 11:00

FAKULTÁCIÓK 11:30 
 
A PAVILON:

Mons. Michael White, az Újraépítve című könyv 
társszerzője (USA): Újraépítve mozgalom 
Michael White az Újraépítve című nagysikerű lelkipász-
tori könyv egyik társszerzője, lelkipásztor társával, Tom  
Corcorannal hatalmas változást idéztek elő az észak-balti-
morei (Maryland, USA) egyházközségükben. Lépésről lépés-
re újjáépítették a plébániájukat. A templomba járók és a plé- 
bániai önkéntesek száma megháromszorozódott. Költség-

vetésük megnégyszereződött, saját forrásból közösségi központot építettek. Kül-
detésük legfontosabb üzenetét a jézusi parancsban ismerték fel: „Tegyetek tanítvá-
nyommá minden népet.” Sikerük egyik kulcsa a csapatmunka, hiszen a templom 
nemcsak a papoké, hanem mindenkié és mindenkinek jut benne szerep. 
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B PAVILON:

S.E.R. Székely János szombathelyi megyéspüspök és 
a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület  
(Magyarország):  Egy Föld, egy Kenyér - a Laudato si’ világa
Székely Jánost 1991-ben szentelték diakónussá Jeruzsá-
lemben, majd ugyanebben az évben szentelték pappá. Ér-
sekvadkerten kezdte el lelkipásztori szolgálatát, ahol fiatal 
papként szembesült a társadalom peremére szorult romák 
szegénységével és a bennük rejlő rengeteg értékkel. Evan-

gelizációba kezdett a körükben. Meggyőződése, hogy arra születtünk, hogy megta-
nuljunk szeretni. Szeretni mindenkit, de különösen is a beteget, az időset, a gyöngét, 
a szegényt. Ebben az évben a Katolikus Társadalmi Napok (KATTÁRS) eseményeit 
is a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus programjai között találod meg.

E1 PAVILON:

Mons. Justo Antonio Lofeudo, a Legszentebb Eucha-
risztia Misszionáriusai szerzetesközösség egyik alapí-
tója (Spanyolország): Plébániák és egyházmegyék megújulása 
az örökimádás által
Justo Antonio Lofeudo azok közé tartozik, akiket megke-
reszteltek, de nem gyakorolták a vallásukat. Sikeres karri-
ert épített és beutazta a világot, harminc évesen azonban 
rádöbbent, hogy nem akar materiális célokért küzdeni. 

Olaszországba költözött. A torinói lepel szemlélése közben azt a hívást kapta, utaz-
zon Međugorjeba. Az út teljesen megváltoztatta az életét, papi hivatást kapott. Pap-
pá szentelése után szinte rögtön meghívást kapott az örökimádásra. Az Eucharisztia 
missziójának köszönhetően ma körülbelül 3000 örökimádó kápolna van világszerte. 

E2 PAVILON:

Mons. David-Maria Jaeger OFM, a Rota Romana bírója 
(Olaszország): A Szentföld, az Eucharisztia földje
David-Maria Jaeger zsidó polgári családban nőtt fel Tel-Aviv-
ban. Mostanra a Rota Romana, vagyis az egyház legmagasabb 
szintű fellebbviteli törvényszékének bírója. Középiskolai ta-
nulmányai után elvonultan élt hat éven át, elsöprő hitbéli 
változáson ment keresztül és áttért a keresztény hitre. Két 
évtizedet töltött a Vatikán jogi tanácsadójaként az Izraellel 

folytatott diplomáciai tárgyalásokban. David ma is szeretettel gondol Izraelre.

EBÉDSZÜNET 12:30
Ezen a napon a Hungexpo programja az ebédet 

követően véget ér. Mindenkit szeretettel várunk 
a plébániai szentmisékre.
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Plébániai szentmisék

2021. szeptember 8. szerda, 17:00

Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus keretében Budapest egyházközségei 
vendégül látják a világegyház zarándokait. A kora esti szentmiséket követően az egyes 
közösségek kisebb kulturális műsort is adnak ven-
dégeiknek. Az egyhetes rendezvénysorozaton belül 
talán ez a délután fejezi ki leginkább a pünkösdi lel-
kületet, azt az élményt, hogy különbözőségünkben 
is testvérekké válunk az Eucharisztia által.

1. Szent Angyalok-templom 
nyelv: olasz 
főcelebráns: Card. Robert Sarah bíboros 

A guineai bíboros a hagyományos katolikus tanítás erőteljes képviselője és védel-
mezője. Tizenegy éves korában kijelentette, hogy életét Isten szolgálatába ajánlja. 
1969-ben szentelték pappá. 

1112 Budapest, Gazdagréti út 14.
megközelítés: 8E, 59, 153, 154 autóbusz

2. Városmajori Jézus Szíve-templom
nyelv: spanyol 

1122 Budapest, Csaba u. 5.
megközelítés: 4V, 6V, 17V, 61V, M2, 5, 39, 102, 128, 129 autóbusz

3. Árpád-házi Szent Erzsébet-templom
nyelv: francia | főcelebráns: S.E.R. Jérôme Beau érsek

Tanulmányait az orvosi egyetemen kezdte, majd a papi hivatást választotta. Párizs 
segédpüspöke volt, szolgált többek között a Notre-Dame katedrálisban. Az Eucha-
risztikus Ifjúsági Mozgalom egyházmegyei káplánja is volt. 2018-ban Ferenc pápa 
nevezte ki Bourges érsekévé. A tudományos munkássága mellett rengeteget tesz 
a francia Egyház hitelességének visszaszerzéséért, bekapcsolódott annak a testület-
nek a munkájába, amely párbeszédet kezdeményezett az eltitkolt papgyermekekkel.

1074 Budapest, Rózsák tere 8. 
megközelítés: 73M, 74, 75, 76, 79M trolibusz, 5, 7, 110, 112, 178 autóbusz

Zenei szolgálat: Pejtsik Péter: Budapest mise. Közreműködik az Operaház zenekara.
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4. Szent Imre-templom
nyelv: német | főcelebráns: S.E.R. Ägidius Johann Zsifkovics püspök

Az eisenstadti egyházmegye püspöke különleges szolgálatot tölt be, egyszerre kell 
német, horvát és magyar hívek alkotta közösség lelkipásztorának lennie. 1987-ben 
szentelték pappá, korábban az Osztrák 
Püspöki Konferencia titkára volt.

A zenei szolgálat vezetője 
Csányi Tamás karnagy.

1114 Budapest, Villányi út 25.
megközelítés: M4, 6V, 17V, 19V, 47-

49V, 56V, 61 V, 7, 27, 114, 213, 214 autóbusz

5. Mátyás-templom
nyelv: magyar | főcelebráns: S.E.R. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek

Idén ünnepelte pappá szentelésének 45. évfordulóját Bábel Balázs kalocsa-kecske-
méti érsek és metropolita, aki Esztergom után a második legrégebbi, Szent István 
által alapított magyar egyházmegyében szolgál. Éveken át szerepet vállalt papnem-
zedékek felnevelésében a Központi Szemináriumban. Azt vallja: „A történelem 
során az Egyház hajója nagyon sokszor viharba került. Most, a XXI. században is 
nagy hullámok dobálják, de kétezer éves tapasztalatunk, amit már az egyházatyák is 
mondtak a hajóról: ez a hajó hányódik a hullámokon, de soha nem merül el.”

1014 Budapest, Szentháromság tér 2.
megközelítés: 16, 16A, 116 autóbusz

6. Szent József-templom
nyelv: szlovák | főcelebráns: S.E.R. Bernard Bober érsek

A kassai érsek-metropolita határokon átívelő párbeszédre törekszik. A Kongresz-
szus Missziós keresztjére ő helyezte fel Boldog Anna Kolesárová ereklyéjét. A kas-
sai vértanúk szintén helyet kaptak ezen a kereszten. Haláluk 400. évfordulóján az 
érsek szentbeszédében kiemelte: „A három szent kassai vértanú közül egyik sem 
volt szlovák származású. Mindhárman más-más kulturális közegből jöttek: Körösi 
Márk a mai Horvátország területén született, Grodziecki Menyhért Lengyelország-
ban, Pongrácz István pedig Erdélyből származott. Kassán haltak mártírhalált, így 
lettek »kassaiak«. A közös hit testvérré tette őket, ebben is megmutatkozik a Katoli-
kus Egyház nemzetek felettisége.”
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Zenei szolgálatot végez Mali Katalin orgonaművész, az Ozvena Budapesti Szlovák Kó-
rus és a Pilisszentkeresztért Kulturális Egyesület, amelynek vezetője Galda Levente.

1082 Budapest, Horváth Mihály tér 7.
megközelítés: 4V, 6V, 9 autóbusz, 72M, 83 trolibusz

7. Magyar Szentek Temploma
nyelv: angol | főcelebráns: S.E.R. Gabriel Charles Palmer-Buckle érsek

A ghánai Cape Coast érseke minden eszközt megragad, hogy evangelizáljon. Ezek 
közé tartozik a reggae is, az érsek Bob Marley nagy tisztelője. Az érsek maga is ének-
li a számait. Az egyházi szolgálat mellett nyíltan szerepet vállal a ghánai közéletben. 

A szentmise keretében elhangzik: Orbán György: XI. mise. 
Közreműködnek: Officina Mariae Kórus, Erdődy Kamarazenekar, Ballabás Alíz – 
ének. Koncertmester: Szefcsik Zsolt, vezényel: Déri András.

1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 1.
megközelítés: 4V, 6V, 212, 153, 154 autóbusz

8. Szent Anna-templom
nyelv: román | főcelebráns: S.E.R. Aurel Percă érsek

Bukarest érseke a jászvásári egyházmegyében 
született és nőtt fel, Jakab Antal püspök 1979-ben 
szentelte pappá. Papságának eddigi negyven éve 
alatt több pasztorális és vezető tisztséget is betöltött.

1011 Budapest, Batthyány tér 7.
megközelítés: M2, H5 HÉV; 17V, 19V, 41V, 56V, 

39, 109, 11, 111 autóbusz
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9. Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia-templom
nyelv: angol | főcelebráns: Card. Michael Fitzgerald bíboros

Tizenkét évesen került az Afrika Misszionáriusai közé. Afrikában szerzett tapaszta-
latai az egyik legtekintélyesebb iszlám- és Korán-szakértővé emelték a Vatikánban. 
1992-ben püspök, 2002-ben a tunéziai Nefta érseke lett. Nyugalmazása óta Liver-
poolban szolgál.

Zenei szolgálat: Angol nyelvű népénekek orgonakísérettel, közreműködik Ujvári 
Csaba. Orgonán játszik továbbá Mészáros Zsolt Máté orgonaművész és Erdődy Já-
nos orgonaművész.

1056 Budapest, Március 15. tér
megközelítés: 2V, 2M-V, M3, 5, 7, 8E, 15, 115, 105, 108E, 110, 110E, 112, 133E, 178 

autóbusz

10. Zuglói Páduai Szent Antal-templom
nyelv: lengyel

1145 Budapest, Bosnyák u. 26.
megközelítés: 3V, 62V, 62A-V, 69V, 7, 7E, 8E, 32, 108E, 110, 110E, 112, 133E 

autóbusz

11. Budapest-Angyalföldi Szent László-templom
nyelv: portugál

1139 Budapest, Béke tér 1/a,
megközelítés: 2V, 2M –V, 4V, 6V, 15, 115 autóbusz, 83 trolibusz, (M3)

12. Szent István-bazilika
bizánci rítusú Isteni Szent Liturgia

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus egyik fontos küldetése az Oltáriszent-
ségben való összekapcsolódás. Ennek kiemelkedő állomása az a görögkeleti liturgia, 
amelyet Youssef Absi melkita pátriárka mutat be a Szent István-bazilikában. Az 
eseményen részt vesz számos egyházi főméltóság, köztük Kocsis Fülöp hajdúdorogi 
metropolita-érsek is. A liturgiát a Szent István téren kivetítőn közvetítjük a zarán-
dokok számára, a helyszínen a NEK önkéntesei segítik a tájékozódást. 

16 
órakor!
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főcelebráns: Őboldogsága Youssef Absi 

„Mi annak az antiókhiai ősi egyháznak vagyunk a gyer-
mekei, unokái, amely nem csak a Közel-Keleten, hanem 
az egész Nyugaton elterjesztette a keresztény hitet” – így 
mutatta be Youssef Absi antióchiai melkita görögkatolikus 
pártriárka a közösséget, amelyet 2017 óta vezet. A Szíriában, 
Libanonban, Palesztinában élő melkiták rengeteg áldozatot 

hoztak hitük megőrzéséért. A török elnyomás után az utóbbi évtizedek közel-keleti 
háborúi veszélyeztették a létüket. Az üldöztetés és az elvándorlás ellenére a pátri-
árka azt üzeni: „Ki is fogunk tartani mindig, azon a földön, ahova Isten teremtett 
minket, hogy tanúságot tegyünk az egész világnak. Bármi áron is, de megmaradunk 
a hitünk mellett.” 

1051 Budapest, Szent István tér 1.
megközelítés: M1, M2, M3, 2V, 2M-V, 9, 15, 115, 16, 105, 178 autóbusz, 72M, 73M 

trolibusz

1. Szent Angyalok-templom 
2. Városmajori Jézus Szíve-templom
3. Árpád-házi Szent Erzsébet-templom
4. Szent Imre-templom
5. Mátyás-templom
6. Szent József-templom
7. Magyar Szentek Temploma

8. Szent Anna-templom
9. Belvárosi Nagyboldogasszony  
   Főplébánia-templom
10. Zuglói Páduai Szent Antal-templom
11. Budapest-Angyalföldi Szent László- 
templom
12. Szent István-bazilika

1

2
3

4

5

6

7

8

9

10

12

11



68

A 100 Tagú Cigányzenekar koncertje

2021. szeptember 8. szerda, 20:00
Erkel Színház 

1985-ben a kiváló cigányprímás, idősebb Járóka Sándor temetésén több száz mű-
vész közös zenéléssel búcsúzott. Ez után merült fel a gondolat, hogy ennek a sok, 
nagyszerű zenésznek közös küldetése van: a tradicionális magyar cigánymuzsika, 
a magyar nóta és népdalkincs megőrzésén és bemutatásán túl, magyar és külföldi 
klasszikus zeneszerzők műveinek népszerűsítése. Az 52. Nemzetközi Eucharisz-
tikus Kongresszus zenei programjában fellépő 100 Tagú Cigányzenekar a világon 
egyedülálló, harminchat éve működő klasszikus szimfonikus társulat. Jóval több 
azonban egy zenei formációnál: művészetük, egyedi hangzásviláguk révén hidat 
képeznek emberek, kultúrák között. 

A helyszínen jegyvásárlásra nincs lehetőség.
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2021. szeptember 9. csütörtök – Remény napja 

KAPUNYITÁS 7:00

LAUDES 8:45

Főcelebráns: S.E.R. Stanislav Zvolenský, a pozsonyi  
főegyházmegye érsek-metropolitája, a Szlovák Püspöki 
Konferencia elnöke (Szlovákia)
Püspökké szentelése előtt a következőket kérte annak ér-
dekében, hogy jó pásztor lehessen: „Mindenekelőtt beszél-
ni szeretnék azokkal a papokkal, akik azokban az egyház-
községekben működnek, ahol magyar nemzetiségű hívek 
vannak, és tőlük akarom hallani, mit tartanának fontosnak, 

hogy a magyar nemzetiségű híveknek is jó püspöke lehessek. Az első időszakban 
ezt tekintem kiindulópontnak.” 

Zenei szolgálat: Nyolc Boldogság Közösség
A Nyolc Boldogság Közösség szemlélődő és apostolkodó közösség. Franciaország-
ban jött létre 1973-ban a II. Vatikáni Zsinat és a katolikus karizmatikus megújulás 
szellemében. Különböző életállapotú hívek – megszentelt életűek, házas vagy egye-
dülálló laikusok, papok, diakónusok – egyetlen közösségbe való meghívottsága által 
a közösség megjeleníti Isten népének egységét és sokszínűségét. A Nyolc Boldogság 
Közösség gazdagsága abban áll, hogy különböző tagjai ugyanazt a karizmát, lelki-
séget és missziót élik egy egyetlen jogi személyiséggel rendelkező intézményben.

KATEKÉZIS 9:30

Card. John Onaiyekan bíboros, Abuja nyugalmazott 
érseke (Nigéria)
Abuja első érsekének döntő szerepe volt abban, hogy Nigé-
riában ne épülhessen fel egy diktatórikus rendszer. Egyházi 
vezetőként védi a gazdasági nehézségeknek és a szélsőséges 
iszlám terrorszervezetek támadásainak kitett keresztény 
közösséget. A bíboros óva int attól, hogy a nigériai ese-
ményeket muszlim-keresztény konfliktussá egyszerűsít-

sék: „Az áldozatok között keresztények és muzulmánok egyaránt vannak, s minden 
egyes robbantott bombának nemcsak a helyszínen borzasztó a fizikai hatása, de 
mérgezi a társadalmat, sőt világszerte erősíti a képet a kereszténység és az iszlám 
harcáról. Ez végzetessé fajulhat, ezért minden erővel a párbeszéd megnyitásán kell 
dolgoznunk.” 
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Kulturális műsor: Sárközi Ádám - nagybőgő
A 16 éves Sárközi Ádám a Weiner Leó Katolikus Zeneiskola és Zeneművészeti 
Szakgimnázium tanulója. Gyakran szerepel sikerrel hazai és nemzetközi versenye-
ken, sok első helyezéssel büszkélkedhet. 2020-ban a Virtuózok c. műsorban is sze-
repelt. 

TANÚSÁGTÉTEL 10:30

Mary Healy, biblikus teológus (USA)
Mary Healyről a hétfői fakultációknál olvashatsz bővebben.

SZÜNET 11:00

SZENTMISE 11:30 

Főcelebráns: S.E.R. Alfredo José Espinoza Mateus, 
Quito érseke (Ecuador)
2019-ben nevezte ki Ferenc pápa az ecuadori Quito érsekévé 
Alfredo Espinoza Mateust. Hat évvel korábban ugyancsak 
a Szentatya nevezte ki Loja püspökévé. A szalézi rendbe lé-
pett be húszévesen, majd filozófiai, teológiai és pedagógiai 
tanulmányokat folytatott. Számos beosztásban dolgozott 
a szaléziak oktatási intézményrendszerében. A következő, 

53. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusnak Quito ad majd otthont.

Ezen a szentmisén a lovári nyelvű „Le Devleske” mise tételei hangzanak el.

A teljes Biblia szövegét csak pár éve fordították le és adták ki cigány nyelven. 
A szentmise főrészeit, amelyeket a nép is énekel, most hiteles zenei megfogalmazás-
ban hallhatjuk különleges, erre az alkalomra íródott kompozíció formájában, élőben 
a világon elsőként, liturgikus keretek között.
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Az újonnan lefordított miseszöveget maga Ferenc pápa hagyta jóvá. A mű alapja  
vokális és instrumentális cigányzene. A zene valódi hidat képez ember és ember 
közt, származástól függetlenül, hirdetve az ember történelmi, szellemi, lelki identi-
tását. Ez a zene nemcsak a roma kisebbségé, hanem minden emberé, aki tudja, hogy 
az európai kisebbségek mennyi mindenen mentek keresztül a történelem folyamán, 
embertársaikkal közösen, egy közösséget alkotva.

Közreműködők:
Zeneszerző: Oláh Patrik Gergő. Közreműködnek: GRAZIOSO Kamarazenekar - 
a Nemzeti Filharmonikusok Kamarazenekara, Belvárosi Ferences Kántorátus, Farkas 
Rózsa cimbalomművész, Szólót énekel: Szőke Nikoletta és Takács Nikolas, Karmes-
ter: Alpaslan Ertüngealp. A szentmise változó részeiben közreműködik a Kodály 
Zoltán Magyar Kórusiskola kórusa és a Budapesti Vonósok Kamarazenekar.

EBÉDSZÜNET 12:30

FAKULTÁCIÓK 14:30-15:30

A PAVILON:

S.E.R. Székely János szombathelyi püspök és a Boldog 
Ceferino Intézet (Magyarország):  Egy kenyér, egy test va-
gyunk
Székely János püspökről a szerdai fakultációknál olvas-
hatsz bővebben.

B PAVILON:

S.E.R. Joseph Pamplany, a Tellicherry-i érsekség segéd-
püspöke (India): A szír-malabár egyház helyzete az Eucha-
risztia fényében 
Joseph Pamplany 1969-ben született hétgyermekes család-
ban, 1997-ben szentelték pappá. 2001-től Leuvenben tanult 
és doktorált teológiából. Tanár, számos könyv szerzője. 
2017-ben szentelték püspökké. Nagy figyelmet fordít a fi-
atalok evangelizációjára, új pasztorális módszerek kidolgo-

zására és bevezetésére. Az Alfa Teológiai Intézet alapító igazgatója, számos egyete-
men tanít vendégprofesszorként.
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E1 PAVILON:

Card. Jean-Claude Hollerich bíboros, Luxemburg érse-
ke és Card. Angelo Bagnasco bíboros, az Európai Püs-
pöki Konferenciák Tanácsának elnöke (Olaszország): 
Eucharisztia, evangelizáció és társadalmi elkötelezettség 
Európában 
Jean-Claude Hollerich jezsuita szerzetes. 1990-ben szentel-
ték pappá, 2011 óta Luxemburg érseke. Az Európában tör-
tént terrortámadások kapcsán úgy vélekedett, hogy a harag 
azért irányul a kontinensre, mert „Európa megmutatja a vi-

lágnak, hogy a fanatizmus értelmetlen.” Az öreg kontinenst olyan földrésznek nevez-
te, ahol egymástól nagyon különböző népek együtt tudnak élni, egyezségre tudnak 
jutni a közös értékek mentén.

„Nehézsúlyú szellemi boxbajnok” – így jellemezte 
egy egyháztörténész Angelo Bagnascot, aki az Olasz 
Püspöki Konferencia élén áll. A korábbi genovai érsek 
a járványhelyzetet egyik homíliájában egy gyermekkori 
élményével állította párhuzamba: „Kisfiú koromban, amíg 
a vacsorát vártam, az egyik utcaközben játszottam a há-
borús kőtörmeléken. Felkiáltottam az utcáról, édesanyám 
kitárta az ajtót és a nevemen szólongatott, mert félt, hogy 

elkeveredek a sötét lépcsőházban. Követtem a hangját a negyedik emeletig, ahol 
anyám karon fogott és átölelt. Ez most a mi életünk sötét lépcsőháza. Isten meg-
nyugtató hangja és kitárt karjai irányítanak bennünket.”

E2 PAVILON:

S.E.R. Massimo Camisasca, a reggio emilia-guastallai 
egyházmegye püspöke (Olaszország): Az olasz papok vér-
tanúsága a 2. világháború után
Massimo Camisasca a Berchet Gimnázium diákja volt, ahol 
életre szóló hatással volt rá egyik tanára, Luigi Giussani teo-
lógus, lelkipásztor. Ekkor csatlakozott a Communione e Li-
berazione nevű katolikus lelkiség mozgalomhoz, melynek 
később vezetője lett. 1985-ben megalapította a Borromeo 

Szent Károly Papi Testvériséget. 50 könyv szerzője, emellett ismert a művészetek 
iránti fogékonyságáról, ragyogó nevelői és fáradhatatlan papi szolgálatáról.
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Közösségek szentségimádása
2021. szeptember 9. csütörtök, 
19:00 – 21:00
Szent István-bazilika

Az Eucharisztikus Kongresszus egyik fő célja, 
hogy az Oltáriszentségben jelenlévő Jézusra 
irányítsuk a figyelmet, Őt dicsőítsük és imád-
juk. Az országban működő nagyobb közössé-
gek, lelkiségi mozgalmak tagjaival mindenkit 

egy közös, kétórás szentségimádásra hívunk szeptember 9-én a Szent István-ba-
zilikába. A közösségek által kiválasztott magyar és idegen nyelvű énekekkel imád-
kozunk és Szentírást olvasunk. Az énekek között lesznek hagyományos gregorián 
dallamok, taizéi dalok és az utóbbi években keletkezett, közkedvelt dicsőítő vagy 
szemlélődő énekek. A zenei szolgálatot adó negyvenfős kórus és huszonöt zenész-
ből álló zenekar is a közösségek tagjaiból áll össze.
Ezen az estén más módon is lehet találkozni Jézussal, mégpedig a kiengesztelődés 
szentségében. A szentségimádás alatt a bazilikában, az altemplomban és a bazilikán 
kívül lesz lehetőség szentgyónást végezni magyarul és más nyelveken. 
A közösségek szentségimádására előzetes regisztráció nem szükséges, mindenkit 
szeretettel várunk!

Moszkvai Patriarchátus Kórus koncert
2021. szeptember 9. csütörtök, 19:30
Zeneakadémia 

Egy kórus küldetéssel. A Moszkvai Patriarchátus Or-
todox Kórusa az orosz főváros melletti Trotse-Sergieva 
Lavra kolostor énekeseiből alakult az 1980-as évek elején. 
Az alapító, Anatolij Grindenko teológus-zenetudós éne-
keseivel arra vállalkozott, hogy felkutatják és bemutatják 
a nagyközönségnek az ősrégi orosz egyházi énekművé-
szet tradicionális dallamait és eredeti hangzásvilágát. 
A kórus bejárta már Európát, felléptek az USA-ban is. 

Magyarországon számos alkalommal hallhattuk őket. A Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszuson saját repertoárjuk mellett, a Moszkvai Állami Akadémiai Regionális 
Kórus művészeivel kiegészülve, Alfred Schnittke nagyszabású Kóruskoncertjét és 
Rachmaninov műveit adják elő. A programjukban szereplő darabok révén megis-
merhetjük az ortodox egyházi zene különleges világát. A Moszkvai Patriarchátus 
Ortodox Kórusa világszerte óriási sikert aratott egyedülállóan archaikus, tiszta 
hangzásával. A helyszínen jegyvásárlásra nincs lehetőség.
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2021. szeptember 10. péntek – Hit napja 

KAPUNYITÁS 7:00

LAUDES 8:45 

Főcelebráns: S.E.R. Josip Bozanić bíboros, zágrábi érsek 
(Horvátország)
Josip Bozanic horvát bíboros, aki 2016. augusztus 20-án, 
a Szent István-bazilika előtt megtartott ünnepségen Ma-
gyarország és Horvátország közös megpróbáltatásairól be-
szélt, felidézte a kommunizmus időszakát, hozzátéve, hogy 
nemcsak a szenvedésben, hanem az értékekben és a „szen-
tek tanúságtételében is” osztozik a két nép. Hangsúlyozta, 

hogy a hiteles európai kultúra az evangéliumi irgalomból fakad.

Zenei szolgálat: Bencés rend
A benedeki Regulát követő szerzetesek apát vezetése alatt az evangéliumi tanácsok 
vállalásával radikális keresztény életet élnek. Életük keretét a liturgia (közösség-
ben végzett imádság), a lectio divina (a Szentírás olvasása és lelki elmélyítése) és 
a munka jelöli ki. Ezt a lelkiséget őrzik a magyarországi bencés kolostorok, amelyek 
Pannonhalmán, Bakonybélben, Budapesten, Tihanyban, Győrben és Tiszaújfalun 
várják az imádkozni vágyókat.

KATEKÉZIS 9:30 

Card. Dominik Duka bíboros, a prágai főegyházmegye 
érseke (Csehország)
„Elragadott a vágy, hogy pap legyek, aki nem fél igazat 
mondani, és aki belső erőt merít az Úr Jézus egyedülálló 
példájából” – idézi fel a 14 évesen kapott hívását Dominik 
Duka. A bíboros megszenvedte a kommunista diktatúra 
évtizedeit. Apját rendszerellenessége miatt bebörtönözték. 
Titokban lépett be az illegálisan működő domonkos rend-

be. Huszonhét évesen szentelték pappá, de az állam megvonta engedélyét. Titokban 
teológiát tanított, emiatt bebörtönözték. A rendszerváltás után püspöki, 2010-ben 
érseki kinevezést kapott, 2012-ben bíborossá kreálta XVI. Benedek pápa. 

Kulturális műsor: Cakó Ferenc homok-animációs művész
Amatőr animációs filmjeivel többször nyert az Országos Amatőrfilm Fesztiválon, 
majd a Pannónia Filmstúdióban dolgozott tervező-rendezőként. 
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Nevéhez fűződik a Sebaj Tóbiás. Ő dolgozta ki a világon elsőként az élő homok- 
animációs előadást. Homokanimációs filmjeit, amelyek rendre nagy sikert aratnak 
a nemzetközi filmfesztiválokon, önállóan írja, tervezi, rendezi és kivitelezi. Érdemes 
és Kiváló Művész, a Valenciai Nemzetközi Filmfesztiválon Életműdíjat kapott. 

TANÚSÁGTÉTEL 10:30 

Áder János, Magyarország köztársasági elnöke
A rendszerváltást megelőző években kapcsolódott be és 
azóta is fontos szereplője a magyar politikai életnek. 2012 
óta tölti be az államfői tisztséget. A budapesti Nemzetközi 
Eucharisztikus Kongresszust előkészítő társadalmi bizott-
ság elnöke. Nevéhez fűződik az Égre néző – Isten jelenléte 
a magyar költészetben című kötet ötlete. Beszédtanára javas-
latára költeményeken gyakorolt, köztük istenes verseken, 

amelyek meghatározó élménnyé váltak életében. 

SZÜNET 11:00  

SZENTMISE 11:30 

Főcelebráns: Card. Jean-Claude Hollerich  
luxemburgi bíboros
Hollerich bíborosról a csütörtöki fakultációknál olvashatsz 
bővebben.

A Budapest Mise zsidó dallamvilágra épül, de latin nyelven szólal meg. Hangzá-
sa magába öleli a klasszikus egyházi zene hagyományait, a klezmer és jiddis zene 
ringató dallamosságát és pattogós ritmusait, de mindezek mellett a mai hallgató 
szimfonikus filmzenén nevelkedett érzékére is hat.

Ez a mise szimbolikus erővel jeleníti meg az egyház hűségét gyökereihez, befogadó 
szeretetét és üzenetét korunk társadalma felé. Rímel a Kongresszus jelmondatára is: 
„Minden forrásom belőled fakad”. Így ráirányítja figyelmünket Jézus Krisztus személyére. 
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A mű szerzője Pejtsik Péter, akinek életművében a környező és távolabbi népek, 
kultúrák zenéje és a klasszikus megszólalásoktól a progresszív rockzenéig számos 
stílus ötvöződik egyszerre korszerű és kortalan hangzássá. Zenei hitvallása szerint 
a „komoly” és „könnyű” határai egyáltalán nem ott húzódnak, ahol a zenei stílusok 
alapján gondolnánk.

Közreműködnek: Andrejszki Judit – ének, a Magyar Állami Operaház Zenekara, 
a Voicestation kórus. Vezényel: Pejtsik Péter. A szentmise változó részeit a Kodály 
Zoltán Magyar Kórusiskola kórusa énekli.

EBÉDSZÜNET 12:30 

FAKULTÁCIÓK 14:30-15:30

A PAVILON:

Mons. Etienne Vető, Chemin Neuf közösség tagja, a  
Zsidó-Keresztény Kapcsolatok Központjának tanács-
adója (Olaszország): Eucharisztia, zsidó liturgia és Izrael 
misztériuma. 
Etienne Vető dogmatikus teológiát és ökumenizmust tanít 
Rómában, a Pápai Gergely Egyetemen. Ugyanitt a „Bea bí-
boros” nevét viselő héber tanulmányi központ igazgatója, 
valamint a Zsidó-Keresztény Kapcsolatok Központjának ta-

nácsadója. Munkájának sarokköve a mai katolikusok és a zsidók közötti barátság és 
megbecsülés előmozdítása. Etienne Vető elkötelezett a fiatalok és házaspárok szol-
gálata iránt, tagja a Chemin Neuf közösségnek.

B PAVILON:

Mons. Andrea Dellatorre atya, Georg Schwartz és a  
Cenacolo Közösség: Sötétségből a fényre - az Eucharisztia 
a szabadság orvossága. Egykori drogfüggő fiatalok tanúságtéte-
le, akik találkoztak az Eucharisztiával.
Georg Schwarz maga is a Cenacolo közösség támogatá-
sával építette fel újra az életét. A Cenacolo nem terápiás 
intézmény, hanem keresztény értékekre épülő, önsegítő 
„életiskolának” tekinti magát. A gyógyír maga a közösség. 

A támogatottak életében a munka és az igaz barátság mellett az ima kap központi 
szerepet. A Cenacolo közösségnek jelenleg tizennyolc országban több, mint hatvan 
háza van. Georg Schwarz egykori támogatottból támogatóvá vált, ma már ő maga is 
a fiatalok gyógyulását, életük újrakezdését segíti.
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E1 PAVILON:

Card. Baltazar Cardozo bíboros, Merida érseke 
(Venezuela): Szentek Isten népében és a világban, a laikus hívek 
hivatása a szentségre 
Venezuela, ahol háború nélkül is háborús viszonyok ural-
kodnak, súlyos gazdasági problémákkal küzd, az ország 
szociális rendszere gyakorlatilag összeomlott. Ebben a ki-
látástalan helyzetben nyújt segítséget az egyház a fizikailag 
és lelkileg megtört embereknek, akiknek már semmijük 

sincs az országot kiéheztető rezsim miatt. A Venezuelában tapasztalható válság kö-
zepette Cardozo érsek soha nem mulasztja el, hogy felemelje a szavát az elesettekért.

E2 PAVILON:

Card. Andrew Yeom Soo-jung bíboros, Szöul érseke 
(Dél-Korea): A keresztények helyzete Koreában 
Andrew Yeom Soo-jungot 2012-ben nevezték ki Szöul 
érsekévé, két évvel később bíborosi rangra emelték. Ő az 
első katolikus vezető, aki átment Észak-Koreába. A bíboros 
szívügyének tartja, hogy békés párbeszéd alakuljon ki a két 
Korea között. Szöulban kifőzdét nyitott rászorulók számá-
ra, gyakran ő maga is részt vesz az ételosztásban. 
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Ákos koncert és Forráspont Ifjúsági Est

2021. szeptember 10. péntek, 19:00 - 22:30
Papp László Budapest Sportaréna 
1143 Budapest, Stefánia út 2.

Kapunyitás: 17:30
A rendezvény nyelve: magyar, angol. 

Mi a Forráspont? 
Találkozási lehetőség egymással és Jézussal, aki velünk maradt
az Oltáriszentségben. 

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus ifjúsági programjának keretében immá-
ron harmadik alkalommal hívja a 15 és 30 év közötti fiatalokat Forráspont című 
eseményére, amely idén Ákos koncerttel kezdődik. Valódi feltöltődés zenés dicső-
ítéssel – a Forráspont Band Vizy Márton vezetésével és a 4 Akkord Show Kórus 
közreműködésével –, tanúságtételekkel, szentségimádással, vizuális és akusztikus 
élménnyel!
Ákos erre az alkalomra azokból a dalaiból válogat, amelyek Istenről, hitről, szeretet-
ről szólnak.

Az est házigazdái Kállay Kati és Tóth Márton. 

Vendégek:
Sophia Kuby (Németország)
A European Dignity Watch (Európai Méltóságőrző), az egyik legismertebb élet- és 
családbarát európai szervezet vezetője, akinek a megtérésében jelentős szerepe volt 
az Eucharisztiának.
Proszenyák Róbert (Magyarország)
Az Édesapák Imái közösség magyarországi koordinátora. Fiatalon kómába esett. 
Mit tapasztalt ebben az állapotban? A Forrásponton megtudhatod. Annyit elárulha-
tunk: ébredése után sürgősen meg akart keresztelkedni.
Palánki Ferenc (Magyarország)
Debrecen-Nyíregyházi megyéspüspök, az MKPK ifjúsági referense.

– és persze örökös házigazdánk: Jézus Krisztus!
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 Tolmácsolás

A rendezvényen magyarul és angolul is elhangzik minden a színpadon,  
rádiós tolmácsolást nem biztosítunk.

Technikai információk

A Papp László Budapest Sportaréna területe készpénzmentes (kivéve ruhatár),  
büféiben kizárólag bank- és hitelkártyával lehet fizetni.
A ruhatár díja 300 HUF (csak készpénzes fizetés lehetséges).

Megközelítés, parkolás

Közösségi közlekedés
A rendezvényterületet a többi eseményhez hasonlóan javasoljuk közösségi  
közlekedéssel megközelíteni.

Metró: M2 (Puskás Ferenc Stadion megálló)
Villamos: 1 (Puskás Ferenc Stadion megálló)
Busz: 30, 95 
Trolibusz: 75, 80

Gépjármű
Személyautóval érkezők számára a Papp László 
Budapest Sportaréna közel 700 férőhelyes  
parkolója áll rendelkezésre (behajtás az Ifjúság  
útja felől). Rendezvény alatt a parkolás díja  
1 500 HUF/ alkalom. 

Akadálymentesített elérés

Gépjárművel a Papp László Budapest Sportaréna parkolóházának 2-es és 3-as  
lépcsőházainak liftjein keresztül, a tömegközlekedési eszközök megállóitól pedig 
a M2 Hungária körút felőli kijáratánál biztosított akadálymentes feljutási lehetőség 
(lift az Ifjúság úti kijáratnál található). 

Biztonság

A program az aktuálisan hatályos kormányrendeletek, járványügyi szabályok, és 
a NEK Biztonsági előírásainak betartásával látogatható.

Helyszíni jegyvásárlásra nincs lehetőség. 
A helyszín- és programváltoztatás jogát fenntartjuk.
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Eucharisztikus Szimfónia 

P. Armando Pierucci OFM 

2021. szeptember 10. péntek, 19:30
Zeneakadémia

A szimfónia a Jeruzsálemben egymás mellett élő tizenkét keresztény egyház hagyo-
mányos zenei anyagából merít olyan részeket, amelyeket általában az eucharisztikus 
liturgiában énekelnek. Ezek ihlették a szimfónia tizenkét tételét. 

Az eredmény egy olyan zenemű, amely – bár nyugati karakterjegyeket mutat – pár-
beszédbe lép különböző kultúrákkal és korokkal, többek között az ősi örmény, bi-
zánci, szír-arámi, etióp, kopt és káld zenei hagyományok segítségével. A szimfónia 
mindemellett olyan zenei modalitásokat foglal magába, amelyek mára csak a keleti 
hagyományokban maradtak fenn. Az eredeti zeneművek liturgiai hitelességének 
megőrzése érdekében a tételek elején a keleti egyházakban érintetlenül megőrzött 
dallamok a cappella szólalnak meg az egyes vallásokat képviselő tizenkét énekes 
előadásában, ezután a zenekar és a kórus bontja ki a témát.

A különböző egyházi hagyományok együtthatása a szimfóniának nemcsak egészen 
egyedi zenei hangzást, hanem mély spiritualitást is kölcsönöz. 

Vezényel: Virágh András 
Szólót énekel: Megyesi Zoltán – tenor és Sirákné Kemény Kinga – szoprán.

Közreműködők:
Budapesti Vonósok, hangversenymester: Pilz János,  
művészeti vezető: Botvay Károly
Szent Efrém Kórus, művészeti vezető: Bubnó Tamás 
Szent Angéla Kórus, karnagy: Dr. Semjénné Menus Gabriella
valamint a 12 keresztény egyház képviselője, közöttük szentföldi vendégek 

Jegyek kaphatók a Zeneakadémia Jegypénztárában, valamint a www. jegy.hu-n.
Információ: www.zeneakademia.hu, www.ferencesek.hu 
Rendező: Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány 
Az adományokat a Szentföldi Ferences Kusztódia Magnificat Zenei Intézetének javára 
fordítjuk.
A helyszínen jegyvásárlásra nincs lehetőség. 
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Családi nap

2021. szeptember 11. szombat, 10:00 – 15:00
Margitsziget, Alsó-Nagyrét

Szervezők: 
Családok Jézusban Közösség
Katolikus Társadalmi Napok  

Nagy öröm, hogy ezt a nagyszabású eseményt olyan időszakban rendezhetjük meg, 
amikor kiemelt figyelmet kapnak a családok és az édesapák. Ferenc pápa ugyanis az 
Amoris laetitia apostoli buzdítás kiadásának 5. évfordulóján meghirdette a családnak 
szentelt évet és még tart az édesapákra fókuszáló Szent József-év is.

A NEK Családi Nap szervezőiként szeretnénk, hogy Pál apostol buzdítása határoz-
za meg ennek az együtt töltött időnek a lelkiségét: „Mindenkinek mindene lettem, 
hogy mindenkit üdvözítsek” (1Kor 9,22): minden jóakaratú embert hívunk és vá-
runk az eseményre.

A Családi nap programjai színpadokon és sátrakban kapnak helyet. A színpadokon 
fellépő előadók, a meghívott vendégek a produkción túl beszélni fognak hitükről, 
Istennel való találkozásukról. Ez a lelki vonulat különbözteti meg a NEK Családi 
napot a többi hasonló rendezvénytől. A programokon való részvétel tehát egyben 
tanúságtétel is: tanúság Isten, az Egyház, a házasság és a család mellett, kiállás a te-
remtett világ megóvása mellett. A Családi napon több mint 70 sátorban sport- és 
kézműves programokkal, lelki beszélgetésekkel, gyónási lehetőséggel, közbenjáró 
imával és sok más, minden korosztálynak szóló programmal várják a látogatókat 
a szerzetesrendek, közösségek és egyéb segítő szervezetek.

A program utolsó fél órájában közös összefogással drónfotó készül a levegőből a je-
lenlévők által megformált Eucharisztiáról, mindenkit szeretettel várunk, aki szeret-
ne részt venni. A Családi napon a 2022-es KATTÁRS helyszínét is megtudhatod.
A rendezvényt követően Székely János megyéspüspök vezetésével közösen vonu-
lunk a Kossuth térre, az ünnepi szentmisére. 

További részletekért keresd fel a NEK Családi nap weboldalát és a KATTÁRS  
Facebook oldalát!  

www.nekcsaladinap.hu
Facebook: Katolikus Társadalmi Napok
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A nagy színpad fellépői:  
• Szalóki Ági
• Debreceni Hajdú Táncegyüttes
• Kaláka
• Berecz András
• Misztrál együttes
• Magidom együttes
• Bérczesi Robi
• Dicsőítő koncert  (Eucharist  

zenekar, Pintér Béla, Prazsák 
László, Mező Misi, Csiszér László, 
Sillye Jenő)

A kamaraszínpad fellépői:
• Dr. Nemes Csaba: Egy Föld,  

egy Kenyér - a Laudato si’  
a hétköznapokban

• Orsós Zoltán atya és Liszli Erika - 
Cappuccino program

• Oberfrank Pál
• Hodász András
• Irish Coffee zenekar
• Egri Érseki Fiúkórus
• Bolyki Balázs és a B4
• dr. Csókay András
• Flamma Cordis hegedűduó
• Shalom közösség

A beszélgetősátorban az alábbi izgal-
mas témákról lesz szó:

• Mi fán terem a teremtésvédelem? 
- Jó gyakorlatok a hétköznapokban

• Párkapcsolati témák
• Beszélgetés szerzetesekkel  

a szerzetesi hivatásról
• Bemutatkozik a Keresztény Roma 

Szakkollégiumi Hálózat 

Közlekedés:

Autó:
A szigetre gépkocsival a behajtás csak 
az Árpád-híd felőli fizetős parkolóig le-
hetséges. Autóval ajánlott az Árpád-híd 
pesti hídfőjénél megállni, ahonnan kü-
lönjárattal közelíthető meg a rendezvény 
helyszíne. Ajánlott a szigetre közösségi 
közlekedéssel érkezni.

Közösségi közlekedés:
Villamos: 4/6 (Margitsziget/Margit híd megálló)
Busz: 26 (Parkmozi köz megálló)

Találkozzunk egmással, 
találkozzunk 

Jézussal!
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Kossuth téri szentmise és eucharisztikus körmenet

2021. szeptember 11. szombat
Kossuth Lajos tér – Hősök tere

A budapesti 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresz-
szus kiemelkedő eseménye az ország főterén, a városunk 
és hazánk egyik szimbólumának is tartott Parlament előtt 
bemutatott szentmise, amelyet Erdő Péter bíboros, prímás, 
esztergom-budapesti érsek celebrál. 
A szentmisét megelőzően Őszentsége I. Bartholomaiosz 
konstantinápolyi ökumenikus pátriárka mond ünnepi 
beszédet. Az eseményen kiemelt egyházi és állami méltó-

ságok is részt vesznek. A Kossuth téri szentmise egyben Országos Ministránsta-
lálkozó is, valamennyi egyházmegyéből érkeznek fiatalok. A szentmise keretében 
eucharisztikus körmenetben kísérjük át az Oltáriszentséget a Hősök terére, ahol 
szentségi áldást kapnak a zarándokok. 

Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek, 
Magyarország prímása

1975-ös pappá szentelését követően teológiai és kánonjogi 
doktorátust szerzett. A római Pápai Magyar Intézet megbí-
zott rektora, majd a Pázmány Péter Katolikus Egyetem rek-
tora volt. II. János Pál pápa 2000. január 6-án, a római Szent 
Péter-bazilikában püspökké szentelte. 1986-tól a Magyar 

Katolikus Püspöki Konferencia Egyházjogi Bizottságának titkára, 1999-től elnöke. 
Tudományos és irodalmi tevékenységének gyümölcse több mint 200 szaktanulmány 
és húsz kötet az egyházjog és a középkori kánonjogtörténet témájában. A Szentatya 
2002-ben kinevezte esztergom-budapesti érsekké, Magyarország prímásává.

Program
14:00  Kapunyitás, beléptetés kezdete
  Felvezető műsor
17:00  Szentmise 
  Körmenet
21:00  Várható érkezés a Hősök terére, záróáldás

A szentmisén a Váci Székesegyházi Kórusiskola Tanári Énekkara és Szent Cecília 
Kórusa, valamint a Magyar Honvédség Központi Zenekara végzi a zenei szolgálatot.
A kórusiskolát Varga László atya, egyházmegyei zeneigazgató, az iskola művészeti 
vezetője alapította. 
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A Szent Cecília Kórus, amely 1955 óta szolgálja énekével a váci püspöki katedrális 
liturgiáját, mára az ország egyik legmagasabb színvonalú és legnagyobb létszámú, 
Pro Urbe- és Nívó-díjjal jutalmazott kórusa. 

A Magyar Honvédség Központi Zenekara a magyar katonazene egyik legnagyobb 
szakmai múlttal rendelkező fúvószenei együttese, amely képviseli a Magyar Hon-
védség kulturális értékeit, katonai hagyományait. A zenekar magas színvonalú 
szakmai munkájának bizonyítékai a hazai és külföldi állami, valamint katonai ve-
zetők köszönetnyilvánításai és az általuk adományozott kitüntetések. Töretlen ha-
gyomány és folyamatos megújulás harmonikus kettőssége jellemzi a zenekar több 
mint száztíz esztendős történetét. Repertoárja sokszínű, a hagyományos fúvószené-
től a kortárs, modern zenén át a könnyűzenéig terjed. A zenekar karmestere Szabó 
Imre alezredes, karmester-helyettese Major András őrnagy.

A Kossuth téri szentmisén a Központi Zenekart vezényli Csizmadia Zsolt ezredes, 
MH főkarmester és Varga László karnagy, katolikus pap, kanonok.

Kossuth tér

A zarándokok érkezési sorrendben tölthetik fel a környező utcákat (sötétszürke te-
rület). A rendezvény teljes területén számos önkéntes segíti a zarándokokat az eliga-
zodásban, fordulj hozzájuk bizalommal! 

BELÉPÉSI PONTOK

KÖRMENET
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Tolmácsolás
A rendezvényen a Kongresszus hat nyelvén lesz szinkrontolmácsolás: magyar, an-
gol, olasz, francia, német, spanyol. A tolmácsolást a hátsó borítón feltüntetett rádió-
frekvenciákon követheted, amelyeket elérhetsz FM rádióval vagy az okostelefonod 
rádió alkalmazásával. 

Jeltolmácsolást az akadálymentesített szektorban biztosítunk.

Áldozás
Az áldoztatókat önkéntesek kísérik fehér zászlóval. Kérünk, hogy a hozzád legköze-
lebb eső áldoztatási ponton vedd magadhoz az Eucharisztiát!

Biztonság
A rendezvényen a Kongresszus biztonsági szabályzata érvényes, amelyet a Biztonsá-
gi információk fejezetben olvashatsz.

Megközelítés
A szentmisére a Szabadság tér, Bajcsy-Zsilinszky út, Szent István körút felől várjuk 
a zarándokokat. A pesti alsó rakpartot lezárják, ezeken nincs lehetőség eljutni a térre 
és környékére.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az M2 metró menetrendjében előfordulhatnak olyan 
időszakok, amikor a metró a Kossuth téren a rendezvény miatt nem áll meg. Kérünk, 
ezzel kapcsolatban figyeld az utastájékoztatást!

A 2-es villamos, a 70-es és 78-as trolibusz, valamint a 15-ös és 115-ös autóbusz rö-
vidített útvonalon közlekedik, a térre és közvetlen térségébe a lezárások miatt csak 
gyalogosan lehet eljutni.

Akadálymentes közlekedés
A különböző fogyatékossággal élő zarándokok számára külön akadálymentesített 
szektort biztosítunk. A belépés előzetes regisztrációhoz kötött, a szektor megtalálá-
sához figyeld a belépőhöz tartozó iránymutatást.
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Eucharisztikus gyertyás körmenet 

A körmenet a szentmise keretén belül, az ál-
dozás utáni könyörgést követően indul az ön-
kéntesek és a helyszíni biztonsági személyzet 
irányításával. A menet elején vonulnak a mi-
nistránsok, az Oltáriszentség, majd az egyhá-
zi személyek, ezt követően a szerzetesrendek, 
lovagrendek képviselői, az egyházi és állami 

díszvendégek és a cserkészek. A zarándokok becsatlakozását önkénteseink segítik. 
A Hősök terére érkezve Erdő Péter bíboros, prímás az Oltáriszentség előtt végzett 
adoráció után adja a szentmise záróáldását, amelyet az Andrássy úton és a Kossuth 
téren elhelyezett kivetítőkön is követhetnek a résztvevők.

A Hősök terei záróáldás alkalmával közreműködik az Egyetemi Kisboldogasz-
szony-templom Don Bosco Kórusa, a Magyar Honvédség Veszprém Légierő Zene-
kara és a Magyar Honvédség Székesfehérvár Helyőrségi Zenekara.

Az Egyetemi Kisboldogasszony-templom Don Bosco Ének- és Zenekara 1975-ben 
alakult Dauner János szalézi szerzetes vezetésével. Az együttesben minden korosz-
tály megtalálható, és mára több mint 100 tagot számlál. A kórus repertoárja felöleli 
az egyházi év ünnepköreit és az európai zenetörténet széles palettáját. 

Az MH Veszprém Légierőzenekar és az MH Székesfehérvár Helyőrségzenekar a Fri-
csay Richárd Katonazenei Hagyományőrző Egyesület keretein belül működik, amely-
nek fontos feladata a magyar zenekultúra és benne a katonazene népszerűsítése.

A körmenet útvonala: Kossuth tér – Akadémia utca – Széchenyi István tér – József 
Attila utca – Andrássy út – Hősök tere. A teljes útvonal nagyjából 3,5 km, a körme-
net 2-2,5 óra hosszú.

Kossuth Lajos
tér

Hősök tere
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A körmenethez korlátozott számban biztosítunk gyertyákat, amit a Kossuth té-
ren és a környező utcákban önkéntesek osztanak. 

Amikor az Oltáriszentség megérkezik a Hősök terére, akkor kerül sor a záró áldás-
ra. Felhívjuk a figyelmet, hogy a Hősök terére csak korlátozott számban férnek be 
a zarándokok, ezért a legtöbben az Andrássy úton, kivetítőkön tudják majd követni 
a záró áldást.

Tekintettel a magas létszámra, kérünk benneteket, hogy fokozottan figyeljetek egy-
másra!

A felvezető műsor közreműködői

Dánielfy Gergő – énekes, NEK hírnök
Ürge-Vorsatz Diána – fizikus, klímakutató, NEK hírnök
Dolhai Attila és lánya, Dolhai Luca– zenész, színész, NEK hírnök
A NEK hírnökökről a Hírnökeink fejezetben olvashatsz bővebben.

Virtuózok
Magyar alapítású komolyzenei tehetségkutató. Formátuma egyedülálló, hiszen 
azoknak a fiatal tehetségeknek a felfedezésére összpontosít, akik klasszikus hang-
szeren játszanak vagy kiemelkedő teljesítményűek a klasszikus énekben. A műsor 
a felfedezett tehetségek számára fejlődési és előrelépési lehetőségeket biztosít. Az 
elmúlt években kiemelkedő magyar branddé és mozgalommá vált.

Rajkó Zenekar
A Rajkó Zenekart 1952-ben Szigeti Pál igazgató és Farkas Gyula művészeti vezető, 
karmester azzal a céllal hozta létre, hogy az ország különböző pontjain élő roma 
fiatalok számára lehetőséget teremtsenek a cigányzene hagyományainak ápolására, 
továbbfejlesztésére. A Rajkó Zenekar 2009-ben és 2010-ben, 2 alkalommal fellépett 
a Vatikánban 70 ezer ember előtt, ahol XVI. Benedek pápa személyes kihallgatás  
keretén belül fogadta a zenekart. A Vatikáni Rádió élő koncertet sugárzott több 
mint 100 országban.

Tálentum művészegyüttes
A Tálentum művészegyüttes évtizedek óta hivatásos művészegyüttesként ápolja 
népi hagyományainkat. Koreográfiáikkal óriási sikert aratnak itthon és külföldön is. 
Olyan kiváló koreográfusok mesterműveit mutatják be, mint Szirmai Béla, Somogyi 
Tibor, Berzsenyi László és Rábai Miklós. 

A helyszín- és programváltoztatás jogát fenntartjuk.
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Statio Orbis – Ünnepi zárómise Ferenc pápával

2021. szeptember 12. vasárnap
Hősök tere

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus zárása, a „statio orbis” mise - vagyis a vá-
rosért és a világért bemutatott szentmise - a rendezvénysorozat legünnepélyesebb 
eseménye. A liturgiát a katolikus egyház főpásztora, Ferenc pápa vezeti. 
Üzenetértékű a Szentatya látogatása, hiszen utoljára, 21 évvel ezelőtt II. János Pál 
pápa volt jelen Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson. A pápák követek útján 
képviseltetik magukat a világeseményeken és általában videóüzenetekben köszön-
tik a zarándokokat. A záróesemény egyik fontos mozzanata, amikor a világesemény 
házigazdája a rendezés stafétáját átadja a következő helyszín képviselőinek.  

Program 
06:00 Kapunyitás 
09:00 Felvezető műsor
11:30 Statio Orbis mise - Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus záró  
 szentmiséje
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A záró szentmise zenei szolgálatát egy kétezer fős kórus és a Magyar Állami Ope-
raház Zenekara látja el. A kórus különlegessége, hogy kifejezetten erre az alkalom-
ra állt össze a Kárpát-medencei magyarság katolikus énekkaraiból. A kórusok közt 
szép számmal vannak olyan közösségek is, amelyek szinte minden vasárnap énekel-
nek saját templomaikban. 

A szervezést, amely másfél évet vett igénybe, Varga László atya, az Országos Ma-
gyar Cecília Egyesület (OMCE) központi igazgatója, a váci székesegyház karnagya 
végezte.

Helyszín, beléptetés

Az előzetesen regisztrált zarándokok meghatározott szektorba érvényes jegyet kap-
nak, amelyen feltüntetjük a belépési pontot és a javasolt megközelítési útvonalat. 
Kérjük, figyeld a leírásokat, a kifüggesztett tájékoztatókat, és a helyszínen bátran 
kérd az önkéntesek segítségét!
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A felvezető műsor közreműködői

Jazzation – a cappella együttes
Öt énekes, négy album, három hölgy és két úr egy közös harmóniában: ez a Jazza-
tion. A budapesti székhelyű a cappella együttes a legrangosabb nemzetközi verse-
nyeken lopta már magát a zsűri szívébe és tért haza első helyezéssel. A Jazzation fő 
profilja a jazz. Az együttes a világ népzenéiből is merít, virtuóz feldolgozásaik és 
saját szerzeményeik itthon és külföldön egyaránt óriási sikert aratnak.

Dani Gyöngyi – paralimpikon, NEK hírnök
Ekler Luca – paraatléta, NEK hírnök
Pindroch Csaba – színész, NEK hírnök
Kubik Anna – színésznő, NEK hírnök
Dagadu Sena – énekesnő, NEK hírnök
Tóth Gabi – énekesnő, NEK hírnök

A NEK hírnökeiről a Hírnökeink fejezetben olvashatsz bővebben.

Kodály Zoltán: Budavári Te Deum
Előadja a Magyar Állami Operaház Énekkara és Zenekara.
Szólót énekel Miklósa Erika, Megyesi Schwartz Lúcia, Boncsér Gergely  
és Palerdi András. 
Vezényel: Kocsár Balázs, a Magyar Állami Operaház főzeneigazgatója.

A Magyar Állami Operaház Zenekara
Erkel Ferenc nemcsak a magyarországi intézményes operajátszás terén volt nélkü-
lözhetetlen személy, de az első magyar zenekar megszervezése is az ő nevéhez fűző-
dik. A Pesti Magyar Színház (későbbi Nemzeti Színház) 1838 januárja óta működő 
operajátszó együtteséből nőtte ki magát az Opera Zenekar, mely több mint 180 éves. 
Ők mutatták be Erkel első operáját, a Bátori Máriát, és azóta is hozzájuk köthető 
a magyarországi operapremierek túlnyomó része.

A Magyar Állami Operaház Énekkara
A Pesti Magyar Színház 1837-es megnyitásától kezdve elindult a magyar nyelvű 
operajátszás, amelyhez Erkel elengedhetetlennek érezte, hogy a zenekar mellett 
énekkart is szervezzen. Az Andrássy úti Ybl-palota felavatásakor 81 fővel rendel-
kező kórus mára több mint 150 énekest foglalkoztat. A Magyar Állami Operaház 
Énekkara a Bachtrack szavazása alapján 2016-ban a világ legjobb kórusa lett.
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Tolmácsolás
A rendezvényen szinkrontolmácsolást biztosítunk a következő nyelveken: magyar, 
angol, német, olasz, francia, spanyol. A tolmácsolás a megfelelő rádiófrekvenciákon 
érhető el, melyek a programfüzet hátsó borítóján találhatóak.

Jeltolmácsolást az akadálymentesített szektorban biztosítunk.

Liturgikus füzet
A liturgikus füzet tartalmazza a szentmise szövegeit és énekeit, segítségével aktí-
van bekapcsolódhatsz a szertartásokba. A dokumentum a kongresszus hat nyelvén 
elérhető az IEC2020 mobilalkalmazásban, valamint letölthető a www.iec2020.hu 
honlapról. 

Áldoztatás
Több száz áldoztató részvételével minden szektorban lehetőséget biztosítunk az ál-
dozásra. Az áldoztatókat önkéntesek kísérik fehér zászlóval.

Biztonsági információk
Az általános biztonsági információk a Biztonsági előírások fejezetben találhatóak.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a záró szentmisén fokozottan ellenőrzik a biztonsági 
előírások betartását, a zarándokterületeken is biztonsági átvizsgálás történik, amely 
jelentősen megnövelheti a beléptetési időt.

Megközelítés, parkolás
A rendezvény területét gyalog vagy közösségi közlekedéssel javasoljuk megköze-
líteni a jelentős forgalmi korlátozások miatt. A közösségi közlekedés útvonalaival 
és menetrendjével kapcsolatban kísérd figyelemmel a szolgáltatók honlapját és az 
utastájékoztatást. Parkolásra a rendezvény területén nincs lehetőség. 

Akadálymentes megközelítés
A fogyatékossággal élők számára külön szektort biztosítunk, ahova az előre regiszt-
rált személyek léphetnek be. 

Mosdó
A rendezvény minden szektoránál található mobil WC, akadálymentesített mobil 
WC, valamint egészségügyi pont. Kérjük, figyeljétek a kihelyezett jelzéseket!  
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Szent István téri vásár és színpad 

2021. szeptember 4-12, 10:00-21:00
Szent István tér

Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus hetében a Szent István téren rende-
zik meg a hagyományos Szent István Könyvhetet, emellett több egyházmegye, szak-
rális kiállító mutatja be tevékenységét, portékáit. Budapest ikonikus terén helyet 
kapnak a hungarikumok is. Mindez együttvéve egy színes és gazdag képet mutat 
egyházi és nemzeti értékeinkről. A vásári faházak mellett a téren egy szabadtéri 
színpad is helyet kap, amelyen a vásári kiállítók bemutatóit és a kongresszus, vala-
mint az Ars Sacra Fesztivál programjait élvezhetik a látogatók.

A Bazilika mellett a Pálos rend történetét bemutató kiállítás is megtekinthető egy 
rendhagyó, autóbuszban elhelyezett, többnyelvű interaktív tárlatnak köszönhetően. 
Az érdeklődők az esztergomi Prímás Pince ízletes ételeit és italait fogyaszthatják. 

Színpadi program 

2021. szeptember 4. szombat
10:00 - 10:45  Kaláka együttes – Volt egy fakatona
11:00 - 11:30  Magyar Szentek könyvbemutató 
11:30 - 11:45  Szent István-kvíz díjátadó
12:10 - 13:00  Romano Glaszo – cigányzenekar
13:15 - 13:30  Stenszky Cecília – mesemondás
13:45 - 14:30  Kokas Néptáncegyüttes
15:00 - 16:00  Csillagocska Néptáncegyüttes Nagyváradról 
16:15 - 16:40  Lengyel Kulturális Intézet könyvbemutatója
17:00 - 18:00  Agócs Gergely – palóc népzene
18:30 - 19:30  Napkelettől napnyugatig, archaikus imáktól a mai dalainkig –  
  Petrás Mária és meghívott vendégei 
20:00 - 21:00  HolddalaNap Zenekar – moldvai zenék 

2021. szeptember 5. vasárnap
10:00 - 10:45  Hungarikum Együttes 
11:00 - 11:30  Nagy Csaba – tárogató előadás – Hungarikum
11:30 - 12:00  Cimbalom előadás – Hungarikum
12:15 - 13:00  Budapest Klarinét Quartet
13:00 - 13:30  ZitheRandom – citera előadás – Hungarikum
18:00 - 19:00  Bemutatkozik a Képmás Magazin
19:00 - 19:40  A Mária út bemutatkozása – beszélgetés
20:00 - 21:00  Zsoltározó Zsiványok – Lackfi Johanna és társai
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2021. szeptember 6. hétfő
15:30 - 16:00  Bemutatkozik a Vigilia Kiadó
16:00 - 16:30  Bemutatkozik a Kairosz Kiadó
16:30 - 17:00  Bemutatkozik a Magyar Bibliatársulat Alapítvány
17:30 - 18:15  Flaska Banda – népzene és néptánc bemutató – Hungarikum
18:45 - 19:30  Istenszeretők – Szemerédi Bernadett és Széplaky Géza irodalmi  
  zenés műsora
20:15 - 21:00  Magyarországnak fényes világa – Sebestyén Márta,  
  Andrejszki Judit, ifj. Szerényi Béla

2021. szeptember 7. kedd
16:00 - 16:30  Bemutatkozik a Parakletos Könyvesház
16:30 - 17:00 Czigány György új kötetének bemutatója - Szent István Társulat
17:00 - 18:00 Misztrál Együttes: Álomkófic
18:30 - 19:30  Flaska Banda – népzene és néptánc bemutató – Hungarikum
20:00 - 21:00  Trio Amor Sanctus koncertje

2021. szeptember 8. szerda
15:30 - 16:00  Bemutatkozik a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola

17 órától szeretettel várunk a város több pontján tartott szentmisékre, amelyekről 
a 63. oldaltól olvashatsz a programfüzetben.

18:00 - 19:00  Új Gereben együttes – citera előadás – Hungarikum
19:10 - 19:50  Lectio Divina – „Szíved csendjében ma is szól hozzád az Úr”
20:10 - 21:00  4 Akkord Show Kórus

2021. szeptember 9. csütörtök
15:30 - 16:00  Bemutatkozik a Don Bosco Kiadó
16:00 - 16:30  Bemutatkozik a Jezsuita Kiadó
16:30 - 17:00  Vársz ránk – Kortárs lelkiségek az Eucharisztiáról –  
  az Új Város Kiadó könyvbemutatója

17 óra után a közösségek szentségimádására készülünk a téren, amelyről szintén 
olvashatsz a programfüzetben.

2021. szeptember 10. péntek
15:30 - 16:00  Bemutatkozik a Harmat Kiadó
16:00 - 16:30  Beszélgetés Kozma Imre atyával az Eucharisztia című kötetről - SZIT
17:15 - 18:00  Klárisok – interaktív mesekoncert 
18:15 - 18:45  Bemutatkozik a Harmat Kiadó
19:15 - 20:00  Operett, a magyar nóta és a cigányzene népszerűsítése –  
  Lukács Anita és Vadász Zsolt, ifj. Berki Béla prímás zenekara  
  kíséretében – Hungarikum
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2021. szeptember 11. szombat
10:00 - 10:30  Csókay András tanúságtétele – közreműködik: Nagy László 
10:30 - 11:00  Bemutatkozik a Jezsuita Kiadó
11:15 - 11:45  Encuentros Együttes  
11:45 - 12:15  Magyar pásztor- és vadászkutyafajták bemutatása – Hungarikum
12:30 - 13:15  Flaska Banda – népzene és néptánc bemutató – Hungarikum
13:40 - 14:30  Bizáncból küldetett – Kristofori Ferenc monooperája 
14:30 - 15:00  Kazetta – A katolikus zene mint könnyűzenei műfaj

Az Ars Sacra Fesztivál színpadi programjairól további információ olvasható 
a www.ars-sacra.hu weboldalon.

Vásári kiállítók

Ciszterci Apátság Kismaros, Bakonybéli Bencések, Alpha Alapítvány, Pannonhalmi 
Főapátság, Zirci Ciszterci Apátság, Don Bosco Szaléziak, Sacra Famiglia Kft.,
Barkos Bea tűzzománc készítő, Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Ma- 
gyarországi Orthodox Exarchátusa, Váci Egyházmegye, Kaposvári Egyházmegye,
Kalocsai Egyházmegye, Esztergom-Budapest Főegyházmegyei Turisztikai Iroda

Szerzetesi Iroda

Nyolc Boldogság Közösség, Pálos Nővérek, Jézus Kistestvérei, Sarutlan Kármelita 
Nővérek, Boldogasszony Iskolanővérek, Egyházközségi Nővérek Társasága

Szent István Könyvhét

Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszussal egy időben, szeptember 
5-12. között, a Szent István téri rendezvény keretében rendezik meg a Szent 
István Könyvhetet, a magyar keresztény könyvkiadók legrangosabb és leg-

nagyobb hazai összejövetelét. A könyvhéten magukat képviselő kiadók: 

Agapé Ferences Könyvkiadó – Szeged, Augustinus Egyházi Antikvárium, Don  
Bosco Kiadó, Ecclesia Szövetkezet, Etalon Film, Harmat Kiadó, JEL Könyvkiadó,  
Jezsuita Kiadó, Kairosz Kiadó, Kálvin Kiadó, Képmás magazin, Kérügma Kiadó,  
Korda Kiadó, Lazi Könyvkiadó, L’Harmattan, Luther Kiadó, Magyar Bibliatársulat, 
Magyar Kurír – Új Ember Kiadó, Magyar Napló Kiadó, Magyar Schönstatti Család-
mozgalom, Marana Tha Kiadó, Pannonhalmi Főapátság Bencés Kiadó, Parakletos 
Könyvesház, Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, Szent Gellért Egyházi  
Kiadó, Szent Gellért Kiadó és Nyomda, Szent István Társulat, Új Város – Fokolár,
Verbum Kiadó – Kolozsvár, Vigilia Kiadó
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Hungarikumok

Ezen a héten a világ katolikus közössége hazánkra figyel, így ez jó al-
kalom arra is, hogy megmutassuk vendégeinknek a hungarikumokat. 
Jelenleg közel 80 tagból áll a Hungarikumok Gyűjteménye. A magyarság 
kiemelkedő teljesítményeit, értékeit, különlegességeit ismerik el hun-
garikumként. Ebbe a körbe agrár- és élelmiszergazdasági termékek (pl. a magyar 
akácméz, a kalocsai fűszerpaprika-őrlemény, a fröccs, a szikvíz, a makói hagyma, 
a törkölypálinka), az egészséghez életmódhoz fűződő termékek (pl. a Béres Csepp, 
a Hévízi-tó), az épített örökségünk kincsei, ipari és műszaki megoldások, a kulturá-
lis örökségünk, a sport és a jellegzetes magyar ételek is tartozhatnak.

Agrárminisztérium Hungarikum Főosztály, A Hévízi-tó és a tradicionális hévízi 
gyógyászat – Hungarikum Nonprofit Iroda, Halasi Csipke, Kalocsai népművészet, 
Mohácsi Busójárás, Gyulai kolbász és Gyulai pároskolbász – Gyulahús Kft., Matyó 
népművészet – Matyó Népművészeti Egyesület, Tokaj történelmi borvidék kultúr-
tája és a tokaji aszú – Stumpf Gábor, Hízott libából előállított termékek, Stelázsi: 
Hungarikum termékek árusítása, Pálinka, törkölypálinka – Gyulai Pálinka Manu-
faktúra, Magyar akácméz és akác,  Szegedi fűszerpaprika-őrlemény

A vásár területén korabeli huszár ruhába öltözött Magyar Huszárokkal találkozhatsz.

Képzett solymászok közreműködésével bemutatjuk a solymászatot mint élő emberi 
örökséget is. A vásárban találkozhatsz a sólymot a kezén tartó solymásszal, és fény-
képet is készíthetsz vele.

Technikai információk
A Szent István téren egész héten Regisztrációs Pont üzemel, ahol a résztvevők át-
vehetik karszalagjaikat, önkénteseink pedig tájékoztatást nyújtanak a felmerülő 
kérdésekkel kapcsolatban. Nyitvatartás: szeptember 1-12., minden nap, 7:00-21:00.

Megközelítés
A Szent István tér megközelítését közösségi közlekedéssel vagy gyalogosan javasol-
juk, a környéken korlátozott számban állnak rendelkezésre (többnyire fizetésköteles) 
parkolóhelyek. A Deák térről sétatávolságban található a vásár helyszíne.

Metró: M1, M2, M3
Busz: 9, 15, 105, 115, 178
Trolibusz: 72M, 73M

A vásár ingyenesen, regisztráció nélkül látogatható. 
A program- és helyszínváltoztatás jogát fenntartjuk.
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Missziós színpadok

2021. szeptember 6-10.,  
minden nap 15:00-21:00
Örs vezér tere, Csobogó  
(a Sugár üzletközpont mellett)
Széll Kálmán tér

Az utcai missziós színpadok a Kong-
resszus kinyújtott karjai az itt lakó em-
berek, az egész főváros felé, összhang-
ban a NEK jelmondatával: „Találkozz 
Jézussal Budapesten!” Az itt zajló prog-
ramokkal, tanúságtételekkel szeretnénk 
megszólítani és bekapcsolódásra buzdí-
tani mindenkit. 

Ízelítő a programból:
Kaláka együttes és Makám együttes:  
gyermekprogram
Lackfi János és barátai: megzenésített 
zsoltár-átiratok
Golgota Gospel Kórus 
Lélekzuhany - felnőtt és gyermek  
énekesek gospel műsora
Mandulaszem Bábcsoport tanúságtevő 
darabja 
Andelic Jonathan
Pintér Béla: gyermek és felnőtt műsor
Csiszér László és zenekara
Eucharist 

Tanúságtevők: 
Székely János szombathelyi püspök
Varga László kaposvári püspök
dr. Csókay András idegsebész professzor
Damian Stayne, a Cor et Lumen Christi 
Közösség alapítója
Mary Healy biblikus teológus (USA) 
Barbara Heil

Találkozási pontok

Színpadjaink a város forgalmas közle-
kedési csomópontjaiban állnak. De nem 
csupán színpadokról van szó! Legfőbb 
törekvésünk, hogy valódi találkozási 
pontokat nyissunk! A Meghallgatlak-sát-
rakba szívesen várjuk azokat, akiknek 
a hallottakat kedvük lenne megbeszélni 
valakivel – esetleg egy pappal, szerze-
tessel. Az emberi találkozások a Jézussal 
való találkozás kitüntetett helyeivé vál-
hatnak a Szentlélek segítségével!

A program több közösség és szolgáló-
csoport összefogásával valósul meg, az 
említetteken kívül – és mások mellett – 
fontos közreműködő a Magyar Katolikus 
Karizmatikus Megújulás Ifjúsági Szolgá-
lata, az Új Jeruzsálem Katolikus Közösség, 
Szent Ferenc Kisnővérei, a Szociális Test-
vérek Társasága, az Emmánuel, a Shalom, 
valamint az Új Aratás Közösség és az Em-
berhalász szeminárium.

Főszervezők: 
Új Jeruzsálem Közösség és  
az MKKMSZ Lelkes Team

A helyszín- és programváltoztatás jogát 
fenntartjuk.
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Ezerarcú szeretet

Ezerarcú szeretet címmel tekinthető meg kiállítás az Egyház 
szolgáló szeretetéről, a „Karitász” küldetésének fontosságá-
ról, történelmi szerepéről, napjainkban is megmutatkozó 
szerteágazó tevékenységéről. A kiállítás az Eucharisztiából 
táplálkozó irgalmasság csodáiba enged betekintést. A sze-
retet cselekedeteinek nemzetközi és hazai vonatkozásait és 

sokszínűségét, az Egyház rászorulókért, bajba jutottakért végzett tevékenységét lát-
ványos installációkkal, érdekes tárgyakkal, interaktív kiállítási eszközökkel hozza 
közel a látogatók számára a kiállítás, és felhívja a figyelmet a segítő szeretet mind-
annyiunk előtt adódó lehetőségeire.

Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus 
kiállításai a Vigadóban

Legyetek tanúim – Nemzetközi Eucharisztikus Kong-
resszus Budapesten 1938-ban 
A látványos kiállítás a Budapesten 1938 májusában megren-
dezett 34. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus emléke-
zetét dolgozza fel a fennmaradt tárgyi emlékek, írásos, képi és 
hangzó dokumentumok bemutatásával. Az előkészületeket, 
a kongresszusi napok eseményeit és a rendezvény utóhatását 
követhetik végig a látogatók. A korabeli liturgikus tárgyak, 

emléktárgyak több hazai egyházi gyűjteményből, templomokból és magánszemé-
lyektől származnak. A kiállításhoz magyar-angol nyelvű ismeretterjesztő füzet kap-
csolódik és kapható a tavaly kiadott Vándorlásunk társa lett című tanulmánykötet is. 
A tárlatot a Keresztény Múzeum az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Titkárságának meg-
bízásából rendezi meg.

Orcád világossága –  
A görögkatolikus egyház művészete Magyarországon 
Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus alkalmából a Ma-
gyarország negyedik legnagyobb keresztény felekezetét alkotó gö-
rögkatolikus egyház egyházművészeti kincseiből nyílik kiállítás.  
Kik a görögkatolikusok? Hol élnek? Milyen a Kárpát-vidék sajátos 

ikonfestészete és liturgikus tárgykultúrája? A keleti és nyugati egyház találkozási 
területén évszázadok alatt kialakult izgalmas, a keleti és nyugati kulturális tradíció-
kat ötvöző, önálló kulturális entitást létrehozó görögkatolikus egyház világába vezet 
be a kiállítás.

Helyszín: Pesti Vigadó; 1051 Budapest, Vigadó tér 2. 
Nyitvatartás: 2021. augusztus 3.-szeptember 19., minden nap 10:00-19:00

További információk: www.vigado.hu

ORCÁD
VILÁGOSSÁGA 

Látogatható:
2021. augusztus 3. 
– szeptember 19.

Pesti Vigadó, Budapest 
Vigadó tér 2, 1051
www.vigado.hu

Csoportoknak 10 főtől 
ajánlott bejelentkezés:  
galeria@vigado.hu címen

A GÖRÖGKATOLIKUS EGYHÁZ  
MŰVÉSZETE MAGYARORSZÁGON
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Ismerd meg Esztergomot!

Ismerd meg az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye történetét vallási és kulturális 
örökségeinken keresztül!

Térj be Európa egyik legnagyobb bazilikájába, amelynek történetéről egy 176 éves 
időkapszula mesél, és keresd fel a Kincstárát, ahol gyönyörű műalkotásokat láthatsz 
a korábbi századokból. Lépj be a világ legnehezebb díszkódexét őrző Főszékesegy-
házi Könyvtárba, és nézd meg hazánk leggazdagabb egyházi gyűjteményét a Ke-
resztény Múzeumban! A Prímás Pincében a Kárpát-medence ízeivel, a boralagút-
ban borvidékeivel ismerkedhetsz meg. Ülj ki a Rondella Kávézó teraszára egy csésze 
kávéra, és kóstold meg főegyházmegyénk saját tervezésű bonbonjait is. Fedezd fel 
Esztergomban mindazt, aminek ezeréves szellemiségét ma is gondosan őrizzük 
a Dunakanyarban.

Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyei Turisztikai Iroda ajánlásával.

www.visitesztergom-budapest.hu
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A NEK ajánlásával: Opera

Karol Józef Wojtyła: 
AZ ARANYMŰVES BOLTJA
Zenés dráma három felvonásban, 
magyar nyelven

2021. szeptember 8., 9., 19:00
2021. szeptember 11., 11:00 
Eiffel Műhelyház – Bánffy terem

Az Erkel Színház „otthonául” szolgáló tér névadója komoly irodalmi munkák szer-
zője, és erősen kötődött a színház világához: a későbbi II. János Pál pápa egyetemi 
évei alatt irodalmi esteket szervezett, több színjátszó társulatnak tagja, vezetője volt. 
Az aranyműves boltja című, 1960-ból származó verses dialógusának középpontjában 
három pár áll, akik jegygyűrűért mennek az aranyműves boltjába. A filozofikus szö-
veg a párok történetének bemutatásán keresztül járja körül a szeretet és a házasság 
szentségének témáját. 

Szövegíró: Karol Józef Wojtyła
Zene: Krzysztof Penderecki
Rendező, díszlettervező: Szikora János

DANTE700
2021. szeptember 12., 19:00
Eiffel Műhelyház – Bánffy terem

Dante Alighieri halálának hétszázadik évfor-
dulójáról az Opera is megemlékezik. A művészi 
program témája Dante és a zene, illetve magyar 
muzsikusok kapcsolata. A műsorban elhangzik 
Liszt nagyszabású darabja a szerző eredeti szán-

dékával egyező módon, vetített képekkel, részletek hallhatók ifj. Ábrányi Emilnek 
még a 600. évfordulóra komponált és az Operaházban bemutatott Isteni színjá-
ték-operájából. Végül a „főétek”, Puccini vígoperája szólal meg koncertszerű előa-
dásban, hisz az is Dante művéből vette témáját.

Műsor:
Liszt Ferenc: Dante-szonáta
ifj. Ábrányi Emil: Paolo és Francesca – részletek
Giacomo Puccini: Gianni Schicchi 

Rendező: Aczél András
Az est fővédnöke Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes.
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Klinda Pál emléktábla avatás
2021. szeptember 10. péntek, 12:00
Lauder Javne Iskola kertje, 1121 Budapest, Budakeszi út 48.
Klinda Pál 1944-ben több mint 100 zsidó embert mentett meg a Katalin iskola épü-
letében működő varrodában. Cselekedeteiért megkapta a Világ Igaza kitüntetést. 
A Lauder Javne Iskola emléktáblát helyez el az iskola falán Klinda Pál tiszteletére. Az 
eseményre szeretettel várják az érdeklődőket.

A NEK ajánlásával: Klinda Pál emléktábla avatás

Ludwig van Beethoven:
ISTVÁN KIRÁLY / ATHÉN ROMJAI
Félszcenírozott előadás magyar és német nyelven, 
angol és magyar felirattal

2021. szeptember 24., 29., 20:00
2021. október 2., 10., 19:00
2021. október 3., 11:00
Eiffel Műhelyház – Bánffy terem

A 2021-ben világszerte folytatódó Beetho-
ven-emlékévben az Opera a zeneszerző 
két ritkán hallható, a Pesti Német Színház 
1812-es megnyitójára írt zeneművét viszi 
színpadra Oberfrank Péter rendezésében. 
Az István király ezúttal Kosztolányi-, Ba-
bits- és Sík Sándor-vendégszövegekkel ki-
egészülve idézi meg az államalapító szent 
uralkodó alakját, aki országát Szűz Mári-
ának ajánlotta fel. Az Athén romjai pedig 

Richard Strauss és Hugo von Hoffmanstahl 1924-es átiratát alapul véve, egy antik 
párhuzam tükrében veszi számba napjaink globális kihívásait és az arra adható vá-
laszokat.

Rendező: Oberfrank Pál
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szeptember 6.
Magyarországi Szerb Színház
Magyarországi Nemzetiségek Színházi 
Társulata

szeptember 7. 
Deutsche Bühne Ungarn
Malko Teatro 
Theater jetzt

szeptember 8. 
Cervinus Teátrum
Ani-Budavári Örmény Színház 
Magyarországi Szerb Színház

szeptember 9. 
Vertigo Szlovák Színház
Nemzeti Színház

szeptember 10.
Karaván Színház
Nemzeti Színház 
Pécsi Horvát Színház
Artashat Örmény Nemzetiségi Színház

szeptember 11. 
Amfitheatro Görög  
Nemzetiségi Színház
Romano Teatro
Karaván Színház
Cinka Panna Cigány Színház

szeptember 12. 
Urartu Örmény Színház 
Vertigo Szlovák Színház 
Cinka Panna  
Cigány Színház

A NEK ajánlásával: Jelen/lét Fesztivál

A  magyarországi nemzetiségi színházak Jelen/lét
Fesztiválja

A Magyarországi Nemzetiségi Színházi Szövetség és 
a Magyarországi Szerb Színház szervezésében a Nem-
zeti Színházban

2021. szeptember 6-12.

Magyarországon 13, törvényben elismert nemzetiség él – sok évszázados keresztény 
hagyományokkal, szent helyekkel rendelkeznek. A 2021. szeptember 6. és 12. kö-
zött megtartandó Jelen/lét nemzetiségi színházi fesztiválunkat az 52. Nemzetközi 
Eucharisztikus Kongresszus tiszteletére rendezzük.

Megvalósul Magyarország Kormánya támogatásával.
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Ars Sacra Fesztivál ®

Elvezethet a művészet a hithez? Képes megszólítani és átalakítani minket a mű-
vészet? A hit beszűkít, vagy új perspektívát kínál kulturális kincseink átéléséhez, 
értelmezéséhez? 

Az Ars Sacra Fesztivál immár tizenöt éve műfajokat, helyszíneket és korosztályokat 
összekötve töretlen lelkesedéssel végzi országos kulturális misszióját, hogy színvo-
nalas művészi élmények által a látogatók személyesen megtapasztalják a transzcen-
dentálishoz való közelséget és újra felfedezzék a zsidó-keresztény tanítás és hagyo-
mány örökérvényű üzeneteit.  „Minden forrásom belőled fakad” - hirdeti a Nemzetközi 
Eucharisztikus Kongresszussal együtt idén az Ars Sacra Fesztivál. Egy különösen 
nehéz év után még jobban megértettük, hogy nagy szükségünk van közösségi prog-
ramokra, a különleges és lélekszépítő élményekre. A kultúra emberi életünk egyik 
fontos forrása, amely minden körülmények között képes felmutatni számunkra 
a hit, a remény és a szeretet üzeneteit. 

Kiállítások, koncertek, irodalmi estek, színházi előadások, filmvetítések, tema-
tikus séták - több száz ingyenes program gazdag kínálatával várja az Ars Sacra 
Fesztivál szeptember 4-12. között a Budapestre érkező zarándokokat. Az ünne-
pélyes megnyitóra szeptember 3-án, a Magyar Nemzeti Múzeumban kerül sor. 
Keresd a piros angyalkákkal fémjelzett eseményeket a múzeumokban, színhá-
zakban, galériákban, templomokban! 

A rendezvényekkel kapcsolatos információkat megtalálod a www.ars-sacra.hu web-
oldalon, illetve Facebook- és Instagram-oldalainkon, ahol a programokkal kapcsola-
tos további érdekességekről és aktualitásokról is tájékozódhatsz.
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Programok az                          ajánlásával

Csíksomlyói passió 
2021. szeptember 10. péntek, 19:00
Nemzeti Színház

XVIII. századi ferences iskoladrámák és Szőcs Géza Passió című műve alapján
A Nemzeti Színház mostani Csíksomlyói passiója keresztény hitünk alapjaira kér-
dez rá, az európai kultuszközösség esélyeire hívja fel a figyelmet. Egy olyan új szín-
padi nyelv megteremtését tűzi ki célul, melyben a bibliai történet XVIII. századi 
interpretációja, valamint Szőcs Géza kortárs költői átirata szerves egységet alkot 
a Berecz András által megszólaltatott vallásos népénekekkel és azzal a néptánc ala-
pú koreográfiával, amelyet a Magyar Nemzeti Táncegyüttes tagjai adnak elő.
További információ és jegyvásárlás a Nemzeti Színház honlapján: 
www.nemzetiszinhaz.hu

Márai Sándor: Kassai polgárok
2021. szeptember 9. csütörtök, 19:30
Nemzeti Színház

Mi marad belőlünk, ha a művészi késztetést bensőnkből kiirtják, és bűnösségünk 
árnyékában szenvedhetünk tovább? Kik azok a mindenkori támadók, akik sorsunkat 
ily mód megpecsételhetik? És kik vagyunk mi, akik saját közösségünk védelmére 
kelünk? Márai darabja a XIV. századi Kassára röpíti vissza a nézőt. De tévedés ne 
essék, ez a múlt csak ékköve az egyetemes időnek. A város élete és sorsa már akkor 
is az együttélés szimbóluma volt – ahogy az is maradt. A templomépítés pedig a hité 
és a művészeté.
További információ és jegyvásárlás a Nemzeti Színház honlapján: 
www.nemzetiszinhaz.hu

A Magyar Rádió koncertje
2021. szeptember 10. péntek, 19:30
Szent István-bazilika

A Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara és Énekkara, valamint a Nemzeti Énekkar 
nagyszabású koncertje a Szent István-bazilikában.
 
Műsor:  
A. Striggio: Ecce beatam lucem
A. Striggio: Mise - 40 és 60 szólamra    
Vezényel: Dominique Visse

Jegyvásárlás: www.jegymester.hu

®



104

VÁLOGATÁS AZ ARS SACRA FESZTIVÁL PROGRAMJAIBÓL

SZEPTEMBER 5., vasárnap

Klukon Edit és Ránki Dezső zongoraestje
szeptember 5., 19:00 
Budapest-Gazdagréti Szent Angyalok-plébániatemplom, 
1112 Budapest, Gazdagréti út 14.

A világhírű Klukon Edit – Ránki Dezső zongoraművész házaspár a Fesztivál törté-
netében először koncertezik a Gazdagréti Szent Angyalok-templomban. Liszt Fe-
renc Via Crucis című művének alkalomhoz illő, avatott előadását hallhatjuk tőlük, 
és meglepetésként a szerző szimfonikus költeményeinek egyikéből játszanak egy 
zongoraátiratot.

SZEPTEMBER 6. hétfő

Boros Misi zongorakoncertje
szeptember 6., 19:00
Budapest Music Center (BMC), 
1093 Budapest, Mátyás u. 8.

Boros Misit 11 évesen egy egész nemzet zárta szívébe a Virtuózok győzteseként.  
Azóta világszerte nagy sikereket arat. Istenáldotta tehetségként gyakran szerény, 
bölcs szavakkal, csillogó szemmel, örök mosollyal vall hitéről. Csodálatos zongo-
rajátéka vallomása szerint maga is imádság. Nagy örömünkre nekünk is eljátssza 
kedves „imáit”.

Beszélgetés külföldi misszionáriusokkal
szeptember 6., 19:00
Háló Közösségi és Kulturális Központ - S4, 1052 Budapest, Semmelweis u. 4.

Messziről jöttek, és több éve hirdetik az evangéliumot Magyarországon. Igazi nem-
zetközi kerekasztal-beszélgetés egy brazil verbitával, egy vietnámi szalézi szerze-
tessel, egy, az Opus Deiben szolgáló spanyol numeráriussal és a magyarországi Sha-
lom közösség brazil vezetőjével. Gyertek!
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Böjte Csaba Füveskönyvének könyvbemutatója és  
kiállítás Lettner Krisztina képeiből
szeptember 6., 19:00
Nem Adom Fel Kávézó és Étterem, 
1086 Budapest, Magdolna u. 1.

Öt hét Böjte Csaba ferences szerzetessel. Több ezer kilo-
méter utazás Erdélyben, útközben beszélgetések életről, 
halálról, hitről, szolidaritásról és nagyon sok mindenről, 
ami a ma emberét foglalkoztatja. Így lett a kilométerekből 
belső utazás, és így született meg útközben Csaba testvér 
füveskönyve. A kiállítás megtekinthető: szeptember 6-10. 
11:00-16:00

Eucharisztia - A barátság szentsége
szeptember 6., 15:30 - 21:00
Párbeszéd Háza, 1085 Budapest, Horánszky u. 20. 

15:30 Meditatív kenyérsütés nővérekkel
16:00 Meditatív táncok szerzetesekkel
18:00 Könyvbemutató – Koronkai Zoltán SJ: Eucharisztia: A barátság szentsége
18:45 Agapé 
20:00 Szentmise a Jézus Szíve-templomban (1085 Budapest, Mária utca 20.)

A részvétel regisztrációhoz kötött. További információk a www.szerzetesek.hu  
oldalon és a nek@szerzetesek.hu e-mail címen.

Lángoló szív (Corason ardente) – filmvetítés
szeptember 6., 18:30
Uránia Nemzeti Filmszínház, 1088 Budapest, Rákóczi út 21.

A film Lupe Valdesről (Karyme Lozano), a sikeres írónőről szól, aki következő re-
gényéhez a Jézus Szent Szívéhez kapcsolódó csodákat kutatja. A keresésben Mária 
(María Vallejo-Nájera), a csodák szakértője segít neki. Rajta keresztül ismerkedik 
meg Alacoque Szent Margitnak a Szent Szívről kapott kinyilatkoztatásaival. A ke-
resés belső úttá is válik, melynek során saját begyógyítatlan sebeivel is kénytelen 
szembenézni.

2020, 89 perc, spanyol nyelven, angol felirattal
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SZEPTEMBER 7. kedd

Ünnepi vesperás szerzetesekkel a Dominikánus 
udvarban
szeptember 7., 19:00
Dominikánus udvar (Hilton Budapest Hotel), 
1014 Budapest, Hess András tér 1-2.

Az ünnepi vesperást – az Oltáriszentségről szóló liturgikus szövegekkel – az idén 
jubileumukat ünneplő domonkos nővérek (2021-ben van a Magyar Domonkos 
Rendtartomány alapításának 800. évfordulója) vezetik majd, így méltó helyszín lesz 
a XIII. században épült dominikánus templom romja.
Gyertyafénynél, közösen imádkozhatjuk az esti imádságot a szerzetes nővérekkel és 
testvérekkel. 
18:00 órától gyülekezés és beszélgetési lehetőség is lesz a szerzetesekkel.

Eucharisztia - filmbemutató
szeptember 7., 20:00
Puskin Mozi díszterme, 1053 Budapest, Kossuth Lajos u. 18.

Poór István rendező önerőből készített filmet Jézus életéről, amelynek helyszíne egy 
szépséges völgyben megbúvó falu Maros megyében. A forgatókönyvet is Poór Ist-
ván írta János evangéliuma és – az ismeretlen szerzőtől származó, néha Pál apostol-
nak vagy egy tanítványának tulajdonított – a Zsidókhoz írt levél alapján.

Kereszt-tűzben pódiumbeszélgetés
szeptember 7., 18:00
Magyar Nemzeti Múzeum díszterme, 
1088 Budapest, Múzeum körút 14-16.

Pódiumbeszélgetés a Kereszt-tűzben kiállítás kapcsán. Beszélgetőtársak: Böjte Csaba 
ferences szerzetes, Sajgó Szabolcs jezsuita szerzetes és Siklósi Beatrix, a Kossuth  
rádió igazgatója. A beszélgetés házigazdái: Zsuffa Tünde, a NEK sajtófőnöke, és 
Pásztor Zoltán, a Kossuth Rádió riportere.
A részvétel regisztrációhoz kötött. Regisztráció: ars-sacra@ars-sacra.hu.
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Boldog László példaértékű életének forrása az Eucharisztiából fakad
szeptember 7., 16:00-19:00
Semmelweis Egyetem - Elméleti Tömb, 1094 Budapest, Tűzoltó u. 37-43.
Magyar nyelven angol tolmácsolással. English translation will be provided.

A Semmelweis Egyetem ÁOK és a Dr. Batthyány-Strattmann László Orvoskör Köz-
hasznú Egyesület szervezésében. Megnyitó köszöntőt mond: Prof. Dr. Merkely Béla, 
az SE ÁOK rektora. Köszöntőt mond: Prof. Dr. Kellermayer Miklós, az SE ÁOK dé-
kánja. Levezető elnök: Huszár Géza Lőrinc O. Cist. káplán, az egyesület lelki vezető-
je. A rendezvény fővédnöke: Prof Dr. Merkely Béla, az SE ÁOK rektora.

Budapest – a vizek városa - séta
szeptember 7., 16:00 és 17:00
Találkozó: Várkert Bazár főbejárata, 
1013 Budapest, Ybl Miklós tér 2-6.

Program in English. Angol nyelvű program. 

Útvonal: Ybl Miklós tér – Várkert Bazár – Döbrentei utca – Fátyol park –  
Rác fürdő – Rudas Gyógyfürdő Ivócsarnoka (Erzsébet híd) – Döbrentei tér 
A séta hossza 1,5 óra. A részvételhez előzetes bejelentkezés szükséges  
az ars-sacra@ars-sacra.hu e-mail-címen.

Keresztkoncertek 2 - Bogányi Gergely zongorakoncertje
szeptember 7., 19:00
Deák téri evangélikus templom, 
1052 Budapest, Deák Ferenc tér 4.

A Keresztkoncertek sorozat időben 2. fellépője a római katolikus 
zenészcsalád Kossuth-díjas zongoraművésze, Bogányi Gergely, 
fesztiválunk „arca”. A szintén világhírű Bogányi-zongorán játszik 
e kivételes alkalommal a Deák téri templomban, ahol e hangszer is 
mint a magyar kultúra kincse lesz jelen. Műsorán J. S. Bach mű is 
szerepel.
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Zenés imaest
szeptember 7., 19:30
Egyetemi Kisboldogasszony-templom, 
1053 Budapest, Papnövelde u. 5.

A MAGnificat együttes – Varga Mónika, Lambert Attila, Dolhai Attila – szeretet-
tel hív mindenkit zenés imaestjére. Elmélkedésekkel és tanúságtételével dr. Csókay 
András fogja segíteni a résztvevőket az elmélyülésben.

SZEPTEMBER 8. szerda

„Friss víznek forrása”
szeptember 8., 19:00
Jézus Szíve-templom, 1085 Budapest, Mária u. 25.

A templom megújult, későromantikus stílusú Wegenstein-Aeris orgonájára kompo-
nált új művek ősbemutatójára invitáljuk a közönséget. A felkért orgonaművész-ze-
neszerzők számára a Veni Creator Spiritus himnusz és a Jöjj Szentlélek, Úristen népé-
nek, illetve a fesztivál mottója szolgáltak ihletforrásul.

Keresztkoncertek 3 - a Szent Efrém Férfikar koncertje
szeptember 8., 19:00
Kálvin téri református templom, 1091 Budapest, Kálvin tér 7.

A híres görögkatolikus zenész, Bubnó Tamás családjának 3 tagja is énekel a 8 tagú 
Szent Efrém Férfikarban, mely a református helyszín vendége lesz. A Kálvin téri 
templomban is elhangzik majd – a református és a görögkatolikus egyházzene kin-
csei mellett – J. S. Bach nagyszámú koráljainak egyike.

#Jóéjtpuszi - Lackfi János zenés estje
szeptember 8., 19:00
Lóvasút Kulturális és Rendezvényközpont, 
1121 Budapest, Zugligeti út 64.

Lackfi János költő, Lackfi Dorottya énekesnő és Sinha Róbert gitáros estje. Lackfi 
János „jóéjtpuszijai” tűzzel, szenvedéllyel szólnak a hitről, és szédítő száguldásra in-
vitálnak Isten kalandparkjában.
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Egy este szerzetesekkel
szeptember 8., 15.30-23.00
Háló Közösségi és Kulturális Központ - S4, 
1052 Budapest, Semmelweis u. 4. 

Tölts el egy estét szerzetesekkel! A programok között lesz filmvetítés, társasjátéko-
zás, kézműves foglalkozások, beszélgetések, ping-pong, agapé. Várunk szeretettel!
További részletek a www.szerzetesek.hu oldalon.

SZEPTEMBER 9. csütörtök

Punya, egy cigánymese Jézusról - előadás
szeptember 9., 19:00
Budapest-Kelenföldi Szent Gellért Plébánia, 
1115 Budapest, Bartók Béla u. 149.

Versegi Beáta Mária CB nővér Punya, egy falat kenyér c. történetét színpadra vit-
te egy fiatal pécsi csapat. A próbák során, a közösséggé válás folyamata közben 
formálták meg a közösségben élésről szóló történetet. A nézők ráláthatnak Jézus 
történetére egy cigányasszony nézőpontjából.
Időtartam: 60 perc

Keresztkoncertek 4 - a Központi Református Kórus koncertje
szeptember 9., 16:00
Budapesti Istenszülő Oltalma Görögkatolikus Templom, 
1074 Budapest, Rózsák tere 10.

Műsor: J. S. Bach: O Haupt voll Blut und Wunden korálja a Máté-passióból
Karnagyok: Berkesi Boglárka és Erdélyi Dániel 
A Központi Református Kórus 2016-ban jött létre. Célja méltón képviselni a refor-
mátus egyházat, elsősorban magyarországi és Kárpát-medencei keresztény rendez-
vényeken. Repertoárja felöleli a protestáns zenei örökség gyöngyszemeit a Genfi 
zsoltároktól a mai vegyeskari művekig. 
Mottó: méltó módon dicsérni az Úr Istent és építeni az Ő országát.
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Lackfi János: Hinták
szeptember 9., 19:00
Párbeszéd Háza, 1085 Budapest, Horánszky u. 20.

Az előadás az Ars Sacra Fesztivál és a Párbeszéd Háza közös műsora. Lackfi János 
színdarabja, a Hinták, a lét misztikájáról szól, metafizikus dolgokról beszél. Arról, 
hogy választhatunk-e a létezés és nem létezés között, hogy nálunk van-e a dön-
tés, van-e jogunk dönteni. 
Szereplők: Peremartoni Krisztina, Soltész Bözse 
Rendező: Galgóczy Judit

Transsubstantiatio - átlényegülés a krisztusivá válásunk útján
szeptember 9., 18:30
Budapesti Római Katolikus Egyetemi és Főiskolai Lelkészség, 1117 Budapest, 
Magyar tudósok körútja 1.

Ha szeretnéd jobban megérteni az Oltáriszentség titkát, az átlényegülést, hallgasd 
meg dr. Káposztássy Béla atya fiataloknak szóló előadását a témában!
Házigazda a Műegyetemi Katolikus Közösség.

Pilinszky 100 #14. / „...és egyre szabadabb a tény, hogy röpülünk.”
szeptember 9., 19:00
Petőfi Irodalmi Múzeum, 1053 Budapest, Károlyi u. 16.

A Pilinszky100 centenáriumi sorozat őszi szezonnyitó estje az Ars Sacrával együtt-
működésben kerül megrendezésre a Petőfi Irodalmi Múzeum udvarán, szabadtéren. 
Juhász Anna irodalmár meghívott vendégeit a költői életművel kapcsolatban kérdezi, 
felhangzanak a legfontosabb versek és fogalmak, centenáriumi gondolatok. A vendé-
gek egymást is inspirálva, kimeríthetetlen szenvedéllyel beszélnek a költőről, amely-
hez Harcsa Veronika lágy muzsikája és különleges versfeldolgozásai párosulnak ezen 
a kora őszi estén. 
A belépés előzetes regisztrációhoz kötött az anna.irodalmiszalon@gmail.com 
e-mail-címen. 
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SZEPTEMBER 10. péntek

A Víziváros rejtett titkai - Szakrális séta a Vízivárosban
szeptember 10. és 11., 17:00
Találkozási pont: 1011 Budapest, Corvin tér

Sok kincs tárul elénk, amelyek mellett nap mint nap elsétálunk, de nem ismerjük tör-
ténetét. Dr. Végh András, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatójának vezetésével 
végigjárjuk Víziváros szakrális emlékeit.

Jubilate Deo
szeptember 10., 19:30
Jézus Szíve-templom, 1085 Budapest, Mária u. 25.

Lökösházi Mária szoprán énekművész és Ács Dávid orgonaművész egyházzenei 
koncertje. A zeneművek témája az öröm, ujjongás. Többek között felcsendül W. A. 
Mozart: Exultate, Jubilate c. műve.

Magyar szentek énekei a középkorban
szeptember 10., 19:00
Magyar Szentek temploma, 1111 Budapest, Magyar Tudósok körútja 1.

A Schola Academica koncertje a középkori magyar szentek legszebb liturgikus éne-
keiből mutat be egy rövid válogatást. Szent István, Szent László és Szent Erzsébet 
ünnepének zsolozsma- és miseanyaga a középkor legmagasabb szintű alkotásai, mind 
szövegi mind zenei tekintetben.

Snétberger Ferenc gitárművész szóló koncertje
szeptember 10., 19:00 
Árpád-házi Szent Erzsébet Plébániatemplom,
1074 Budapest, Rózsák tere 8.

A világhírű magyar gitárművész nagyon népszerű fesztiválunk közönségének köré-
ben is. Tavaly kevés műsorunk maradt el, de az ő koncertjét akkor hiába hirdettük 
meg, nem jöhetett át németországi lakóhelyéről. Így most különösen is várt, hiány-
pótló lesz fellépése, szólóestje a csodaszép Árpád-házi Szent Erzsébet-templomban.
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SZEPTEMBER 11. szombat

NEK Családi nap a Margitszigeten - Ars Sacra programok a Víztoronynál

Kiállítás a Szent kutakról (Szent forrásaink címmel) a Mária út közreműködésével, 
a Víztorony körüli fedett részen.

1938-as Emlékkiállítás a Víztoronyban

Meditatív tánc a Víztorony 3. emeletén a Segítő Nővérek, Boldogasszony Iskolanő-
vérek és a Sacre Coeur Nővérek vezetésével. 
20-30 perc/alkalom
Kezdési időpontok: 11:30, 12:30, 13:30

Magyar szentek-kiállítás, a Családi nap helyszínét és a Víztornyot összekötő sza-
kaszon
A kiállításon 18 magyar szenttel ismerkedhetsz meg.

„Minden forrásom belőled fakad” gyermekrajzpályázat kiállítása
Gyerekektől gyerekeknek
Az előadást az FSE-Mosonmagyaróvár 1. sz. „Beretta Molla Szent Johanna” cserkész-
csapat 8-12 év közötti farkaskölykei mutatják be. A XVIII. századból származó misz-
tériumjátékot szeretettel ajánljuk kicsiknek és nagyoknak egyaránt, hiszen az előadás-
sal szeretnének tanúságot tenni Krisztusba vetett hitünkről.  
Az előadás kezdete: 11:00

Szent István, Rex Hungarorum bábelőadás 
4-12 éves gyerekeknek ajánljuk
Az előadások kezdete: 10:00, 11:00, 13:00, 14:00
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SZEPTEMBER 12. vasárnap

Toronyiránt – A belváros rejtőzködő templomai - séta
szeptember 12., 15:00 
Találkozás: 1052 Budapest, Petőfi tér
Program in English. Angol nyelvű program.

Útvonal: Belvárosi plébániatemplom, Március 15. tér – Is-
tenszülő elhunyta (Nagyboldogasszony) magyar ortodox székesegyház, Petőfi tér – 
Szervita téri katolikus templom – Deák téri evangélikus templom – Rumbach Sebes-
tyén utcai zsinagóga – Szent István-bazilika, Szent István tér – Hazatérés református 
templom, Szabadság tér – Hold utcai református templom – Nagy Ignác utcai unitá-
rius templom.
A séta hossza: 2,5 óra
A részvételhez előzetes bejelentkezés szükséges az ars-sacra@ars-sacra.hu e-mail-címen.

Étel és irodalom - zenés irodalmi est Szabó T. Annával, 
Dragomán Györggyel és Juhász Gáborral
szeptember 12., 19:00
Lóvasút Kulturális és Rendezvényközpont, 
1121 Budapest, Zugligeti út 64.

Szabó T. Anna költő és Dragomán György író zenés irodalmi estje. A beszélgetésre 
Juhász Gábor gitáros reflektál az irodalmi est alatt születő improvizációkkal.

Záróesemény - A Pro Musica Leánykar koncertje
szeptember 12., 18:00
Budapest-Gazdagréti Szent Angyalok-templom
1112 Budapest, Gazdagréti út 14.

A nyíregyházi Pro Musica Leánykar a Cantemus gyermekkórusból eltávozott, de to-
vábbra is e közösségben énekelni akaró „öregdiákok” kívánságára alakult 1986-ban 
Szabó Dénes, a Nemzet Művésze vezetésével. A számos nemzetközi verseny nagy-
díjával rendelkező énekkar műsorán öt évszázad szakrális kórusművei szerepelnek 
Palestrinától Kocsárig.
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KIÁLLÍTÁSOK - egész héten látogathatóak

Punya, egy falat kenyér – interaktív kiállítás 
A kiállítás október 1-ig, hétköznapokon 9-16 óráig,  
a programok függvényében látogatható.
Óbudai Kulturális Központ, 1032 Budapest, San Marco u. 81.

A festmények alkotója Ráczné Kalányos Gyöngyi, a Magyar Ezüst Érdemkereszt 
polgári tagozat kitüntetettje, roma származású grafikus és festő, a naiv művészet 
képviselője. A kiállításon olvasható a történet digitális képregénye: punya.hu 
A kiállítás megnyitója szeptember 3-án, 18:00-kor lesz.

Megérkezés
szeptember 4-12., 10:00-18:00
D18 Könyvesbolt és Kávézó, 1066 Budapest, 
Dessewffy u. 18-20.

A kiállítás képei az Emmausi vacsora című oltárkép készíté-
sének megörökítésén túl az alkotás során a festő által be-

járt belső utat is elénk tárják. A képeket Czimbal Gyula fotográfus készítette Lajta 
Gáborról a Dombóvári Evangélikus Egyházközség templomának készülő oltárkép 
festése közben.
A kiállítás megnyitója szeptember 4-én, 18:00 órakor lesz.

Szent István öröksége 
szeptember 4-12., 11:00-17:00
Szent István-bazilika, Altemplom, 1051 Budapest, Szent István tér 1.  

Meghívásos pályázattal szerte a Kárpát-medencéből és az anyaországból a legkiemel-
kedőbb keresztény magyar alkotóművészek közül 52 alkotót összefogó, összművé-
szeti tárlat, amely a kortárs magyar művészeti alkotások révén mutatja be több mint 
1000 éves keresztény kulturális értékeinket és örökségünket.
A kiállítás megnyitója szeptember 7-én, 18:00 órakor lesz.
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„Nővérek” - Urbán Orsolya fotókiállítása 
szeptember 4-12., 10:00-18:00
HungaRio Kávézó, 
1082 Budapest, Horváth Mihály tér 7.

„Szerzetesnek lenni nem természetes, de nem is természet-
ellenes, hanem természetfeletti.” Ezt a mondatot egy szer-

zetestől hallotta, és azóta is foglalkoztatja Urbán Orsolyát, aki a Ferences Mária Misz-
szionárius Nővéreknél járt, hogy fényképeivel bemutassa a megszentelt életet élőket.
A kiállítás megnyitója szeptember 6-án, 18:30 órakor lesz.

REMÉNY - textilművészeti kiállítás
szeptember 9-12., 10:00-18:00
Klebelsberg Kultúrkúria, 1028 Budapest, Templom u. 2-10.

Kiállító művészek: Ardai Ildikó, Balogh Edit, Bényi Eszter, Doromby Mária, Hager 
Ritta, Jászberényi Matild, Katona Szabó Erzsébet, Kecskés Ágnes, Kelecsényi Csilla, 
Kókay Krisztina, Láng-Miticzky Katalin, Máder Indira, Makkai Márta, Orient Enikő, 
Pájer Emilia, Somodi Ildikó, Vásárhelyi Katalin. 
A kiállítás szeptember 24-ig tekinthető meg.
A kiállítás megnyitója szeptember 9-én, 18:00 órakor lesz. 
Beszédet mond: dr. Prokopp Mária

Szeretetnek eledele - a tápláléktól a valódi közösségig
2021. szeptember 7-12., 10:00-18:00
Evangélikus Országos Múzeum, 1052 Budapest, Deák Ferenc tér 4.

A kiállításban a kegytárgyak és az úrvacsorához kapcsolódó műtárgyak nem első-
sorban művészettörténeti vagy történelmi összefüggésben állnak, hanem az úrvacso-
ra jelentőségéről üzennek a látogatóknak – evangélikusok számára éppúgy érvényes 
mondanivalóval, mint másoknak.
A kiállítás megnyitója szeptember 6-án, 18:00 órakor lesz. A kiállítást Beer 
Miklós ny. váci püspök és Fabiny Tamás elnök, evangélikus püspök nyitja meg.

A programváltozás jogát fenntartjuk. 

A legfrissebb információkért látogass el a www.ars-sacra.hu oldalra!
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Bízd Rá magad!

A legfontosabb mondanivalónk a bizalom

Nehéz dolog a bizalom. Kell hozzá bátorság, lendület, ami az ismeretlenbe ugrásra 
késztet, kell hozzá a másikba vetett hit, hogy bízni mégis érdemes és jó tapasztalat 
arról, hogy a másik segíteni tud, megtart és erőt ad, amikor nehéz. A bizalmon ala-
pul a Bízd Rá Magad! kezdeményezése is. Egyrészt bízni kell egymásban, a közös-
ség erejében, hogy lesz megoldás gondjainkra. Másrészt pedig bízni kell Istenben, 
merni kell rábízni a terheinket, és hinni a megbocsátásban.

A Hetvenkét Tanítvány Mozgalom Család Munkacsoportjaként a „Bízd Rá 
Magad!” (www.bizdramagad.hu) projekt keretében 6 életszakasz 12 fő problé-
makörébe rendezve tesszük elérhetővé a családhoz köthető nehézségek leküzdésé-
hez segítséget nyújtó, elsősorban katolikus szervezeteket, „jó gyakorlatokat”.
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A Bízd Rá Magad! egy olyan fórum, ahol az emberi életút sokféle kihívásával 
kapcsolatban találhatunk támaszt, legyen szó akár kapcsolati nehézségről, gye-
reknevelésről, magányról, függőségről, időskorú hozzátartozó gondozásáról vagy 
bármilyen személyes nehézségről. Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye 
támogatásával 2020 szeptemberében elindult weboldalunkon több mint száz jó 
gyakorlatot gyűjtöttünk össze tematikusan a fogantatástól a gyermek- és ka-
maszkoron át, egészen a felnőtt- és az időskorig. A Bízd Rá Magad! egy folyama-
tosan bővülő és teljesen egyedülálló online ajánlásgyűjtemény.

Erdő Péter bíboros úr a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus tartós gyü-
mölcsének nevezte a honlapot. Ennél megtisztelőbb méltatást nem is kaphattunk 
volna.  A közösségeink által bizalommal ajánlott, összegyűjtött jó gyakorlatok csak 
Marton Zsolt váci püspök atya, az MKPK Családügyi Bizottság elnökének és Hor-
váth Zoltán atya, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye családreferensének hoz-
zájárulása után kerülnek ki a honlapra. 

Tehát az oldalunkon ajánlott jó gyakorlatokat, szervezeteket az egyház is bi-
zalommal ajánlja, és meggyőződésünk, hogy mindannyian – szakmai munkájuk 
elismertsége mellett – bizalommal, szeretettel és tapintattal fordulnak az őket meg-
keresőkhöz. 

Ajánljuk az oldalt bajba jutott keresztény embereknek, de természetesen a le-
hetőség nyitott bárki számára, vallási háttértől függetlenül. Ugyanilyen hasznos 
fogódzót jelenthet a weboldal azoknak a plébánosoknak, lelkipásztoroknak, lelki 
vezetőknek, hitoktatóknak, közösségvezetőknek, akikhez a hívek utolsó szal-
maszálként fordulnak segítségért lelki problémájuk megoldásában. Továbbá a csa-
ládreferensek, helyi közösségek, oktatási intézmények is profitálhatnak belőle, 
hiszen a honlap számos preventív, például a neveléshez kapcsolódó, vagy akár há-
zasságot megerősítő jó gyakorlatot is tartalmaz. 

Merjünk kérni, merjünk egymásra és Rá támaszkodni! Használjuk és ajánljuk 
a bizdramagad.hu oldal gyűjteményét, ha segítségre van szükség! Tapasztaljuk meg 
Szent Pállal, hogy „amikor gyönge vagyok, akkor vagyok erős” (2Kor 12,10).
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Információs pontok

A város kiemelt pontjain információs pontokat állítunk fel a kongresszusra érke-
ző zarándokok és az érdeklődő járókelők részére. Önkénteseink tájékoztatást nyúj-
tanak a Kongresszus heti programjáról, a rendezvények részleteiről, a regisztrációs, 
a jegyvásárlási és az általános tudnivalókról (pl.: közlekedés, rendezvényterületek, stb.)

2021. szeptember 5-12. vasárnaptól vasárnapig

Helyszín:

1. Széll Kálmán tér    9:00-21:00
2. Örs vezér tere     9:00-21:00
3. Keleti pályaudvar    7:00-21:00
4. Nyugati pályaudvar    7:00-21:00
5. Déli pályaudvar     7:00-21:00
6. Liszt Ferenc repülőtér 2A terminál 6:00-24:00
7. Liszt Ferenc repülőtér 2B terminál 6:00-24:00
8. Expo Congress Hotel   7:00-22:00
9. Intercontinental    7:00-22:00
10. Móricz Zsigmond körtér   9:00-21:00
11. Hősök tere    9:00-21:00
12. S4 Semmelweis utca (Háló)  9:00-21:00

Központi Regisztrációs Pont - Szent István tér 

Nyitvatartás: szeptember 1-12., minden nap 7:00-21:00

A Központi regisztrációs ponton a hagyományos infópont funkciókon túl lehetősé-
get biztosítunk arra, hogy a Hungexpora előzetesen jegyet vásárolt zarándokok át 
tudják venni érvényes belépőjüket és zarándokcsomagjukat.
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Töltsd le a kongresszus mobilalkalmazását!

Az IEC2020 applikációt azért hoztuk létre, hogy könnyen és gyorsan tájékozódhass 
a Kongresszust érintő legfontosabb hírekről, információkról. Az Android és iPhone 
készülékre ingyenesen letölthető, hatnyelvű alkalmazás főbb funkciói: 

• gyorsan és egyszerűen elérheted jegyeidet a bejelentkezés után
•  könnyen kereshetsz helyszínekre, előadókra és programokra
•  megnézheted a rendezvényterületeket, szektorokat
•  a liturgiák szövegét és énekeit több nyelven követheted
•  naprakész információkat és híreket olvashatsz
•  megtalálhatod az információs pontok nyitvatartását és pontos helyszínét

Liturgikus füzetek

A liturgikus füzetek a szentmisék, a körmenet és a közös imádságok (laudesek) szö-
vegeit és énekeit tartalmazzák.

Kilenc különböző liturgikus füzetet állítottunk össze, hogy mindenki bekapcsolód-
hasson: a teljes kongresszusra magyar nyelven, a nyitó- és zárómisére magyarul és 
idegen nyelveken (angol, német, olasz, spanyol, francia), a Hungexpón tartott prog-
ramok liturgikus eseményeire magyarul és idegen nyelveken, valamint a szombati 
Kossuth téri szentmisére és körmenetre magyarul és idegen nyelveken.
A környezettudatosság jegyében a papír alapú liturgikus füzetek korlátozott meny-
nyiségben érhetőek el, további információkért, kérjük, forduljatok az önkéntesek-
hez, illetve használjátok a Kongresszus mobilalkalmazását, amelyben a fent felsorolt 
összes liturgikus füzet anyaga megtalálható.
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Konzulátusok elérhetőségei
Egyesült Királyság
British Embassy Budapest
1022 Budapest, Füge u. 5-7.
+36 1 266 28 88
budapest.invitations@fco.gov.uk
www.gov.uk/world/organisations/ 
british-embassy-budapest

Németország
Deutsche Botschaft Budapest
1014 Budapest, Úri u. 64.
+36 1 488 35 00 
info@budapest.diplo.de
www.budapest.diplo.de

Franciaország
Ambassade de France à Budapest
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 13-15.
+36 1 374 11 00
consulat.budapest-amba@diplomatie.
gouv.fr
www.hu.ambafrance.org

Spanyolország
Embajada de España en Hungría
1067 Budapest, Eötvös u. 11/B.
+36 1 202 40 06, +36 1 202 40 15
emergency: +36 30 924 80 92
emb.budapest@maec.es
www.exteriores.gob.es/ 
Embajadas/BUDAPEST

Olaszország
Ambasciata d’Italia in Budapest
1143 Budapest, Stefánia út 95.
+36 1 460 62 08
ambasciata.budapest@esteri.it
www.ambbudapest.esteri.it/ 
ambasciata_budapest
Cancelleria Consolare
1145 Budapest, Jávor u. 4.
+36 1 460 62 08

Szlovákia
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky 
v Budapešti
1143 Budapest, Stefánia út 22-24.
+36 1 460 90 10  
emb.budapest@mzv.sk
www.mzv.sk/web/budapest

Szlovénia
Veleposlaništvo RS v Budimpešti
1025 Budapest, Cseppkő u. 68. 
+36 1 438 56 00 
sloembassy.budapest@gov.si
www.budimpesta.veleposlanistvo.si

Ausztria
Österreichische Botschaft Budapest
1068 Budapest, Benczúr utca 16.
+36 1 479 70 10
budapest-ob@bmeia.gv.at
www.bmeia.gv.at/botschaft/budapest.html

Ukrajna
Посольство України в Угорщині
1125 Budapest, Istenhegyi út 84/B.
+36 1 422 41 20
emb_hu@mfa.gov.ua
www.mfa.gov.ua/hungary

Románia
Ambasada României în Ungaria
1146 Budapest, Thököly út 72.
+36 1 384 76 89, + 36 1 220 16 66
budapesta@mae.ro
contact@informatiiconsulare.ro
www.budapesta.mae.ro

Horvátország
Hrvatsko veleposlanstvo Budapest
1063 Budapest, Munkácsy Mihály u. 15. 
+36 1 354 13 15, +36 1 269 56 57
vrhbp@mvep.hr
www.hu.mvep.hr/hu
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Szerbia
Ambasada Republike Srbije  
Budimpešta – Mađarska
1068 Budapest, Dózsa György út 92/B.
+ 36 1 322 14 39
budapest-consulat@serbiaemb.t-online.hu
www.budapest.mfa.gov.rs

Cseh Köztársaság
Velvyslanectví České republiky  
v Budapešti
Konzulární oddělení 
1063 Budapest, Szegfű utca 4.
+36 1 462 50 14
consulate_budapest@mzv.cz 
www.mzv.cz/budapest/cz

Lengyelország
Ambasada RP w Budapeszcie
1068 Budapest, Városligeti fasor 16.
+36 1 413 82 00
budapeszt.amb.sekretariat@msz.gov.pl
www.budapeszt.msz.gov.pl

Amerikai Egyesült Államok
U. S. Embassy in Hungary
1054 Budapest, Szabadság tér 12.
+ 36 1 475 44 00
www.hu.usembassy.gov

Fülöp-szigetek
Embassy of the Republic  
of the Philippines
1026 Budapest, Gábor Áron u. 58.
+36 1 391 43 00
cultural@philembassy.hu
www.budapestpe.dfa.gov.ph

Orosz Föderáció
Посольство Российской Федерации 
в Венгрии
1062 Budapest, Bajza u. 35.
+36 1 302 52 30
hungary@mid.ru
www.hungary.mid.ru

India
Embassy of India
1025 Budapest, Búzavirág u. 14.
+36 30 851 73 73
www.eoibudapest.gov.in/page/consular/

Kanada
Embassy of Canada, Budapest
Ambassade du Canada á Budapest
1027 Budapest, Ganz u. 16.
+36 1 392 33 60
bpest@international.gc.ca
www.canadainternational.gc.ca/ 
hungary-hongrie/offices-bureaux

Mexikó
Embajada de México en Hugría
1024 Budapest, Rómer Flóris u. 58.
+36 1 326 04 47
emergency: +36 30 237 05 55
consulmex@t-online.hu
www.embamex.sre.gob.mx/hungria

Portugália
Embaixada de Portugal na Hungria
1068 Budapest, Városligeti fasor 16.
Serviços consulares:  
+361 201 76 16/17/18
sconsular.budapeste@mne.pt,  
budapeste@mne.pt
www.budapeste.embaixadaportugal. 
mne.gov.pt
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Általános biztonsági előírások

Egymás biztonsága érdekében és azért, hogy a szentmiséken és a további rendezvé-
nyeken méltó módon vehessünk részt, kérünk, hogy tartsd be a biztonsági előíráso-
kat. Figyeljünk egymásra, hogy mindenkinek jó élmény legyen az együtt töltött idő! 

Az általános biztonsági előírásokon felül érvényes szabályokat keresd az egyes ren-
dezvények leírásánál!

Tilos a rendezvények területére behozni:
• szeszes italt, kábítószert
• pirotechnikai eszközt
• üvegtárgyat, üvegkulacsot, fémpalackot
• robbanékony, mérgező vagy gyúlékony anyagot tartalmazó tárgyat vagy esz-

közt
• lőfegyvert, szúró-, ütő-, és vágóeszközöket (kést, bicskát, pillangókést, rugós-

kést, gázsprayt, ólmosbotot, viperát, 50 centiméternél hosszabb fémláncot, do-
bócsillagot, csúzlit)

• egyéb, közbiztonságra különösen veszélyes tárgyakat 
• drónt vagy bármilyen távirányítható eszközt, játékot
• kerékpárt, rollert
• bármilyen reklámanyagot, jelképet, transzparenst, molinót, feliratot, amely 

a rendezvény céljával, szellemiségével nem összeegyeztethető
• élő állatot (kivéve a jogszabályban meghatározott segítő és vakvezető kutyákat)

A zászlórudak és a táblák, transzparensek rúdjainak hossza nem haladhatja meg az 
1,5 métert.

A rendezvényterületre csak összecsukható, kisméretű zarándokszék vihető be.

Kérjük, lehetőleg ne hozz kézipoggyásznál nagyobb csomagot, bőröndöt, hátizsá-
kot! Figyelj arra, hogy a csomagjaidban sem lehet kitiltott tárgy! A csomagok tar-
talmát belépéskor ellenőrizzük. A saját csomagodat ne hagyd őrizetlenül, illetve, ha 
ilyet észlelsz, jelezd a helyi szervezőknek!

Mindig legyen nálad: 
• jegyek/karszalag
• személyi igazolvány vagy útlevél
• védettségi igazolvány (ha rendelkezel ilyennel) 
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Javasoljuk, hogy legyen nálad:
• programfüzet/applikáció
• kézfertőtlenítő
• ivóvíz (műanyag palackban)
• hideg élelem
• saját gyógyszereid 
• kültéri liturgia esetén:

 » kalap, naptej
 » esőkabát, poncsó 

Kérünk, hogy probléma esetén mindenképp a helyszíni személyzethez fordulj 
először (jelenlévő szervezők, önkéntesek, hatóság)! A rendezvényeken folyamatos 
orvosi és mentőügyelet működik.

Javasoljuk, hogy feltöltött mobiltelefonnal érkezz, és a rendezvényeken kapcsold 
csendes üzemmódba.

A veled érkező kiskorú, fiatalkorú gyermekekre fokozottan figyelj!

A dohányzás kizárólag a kijelölt helyeken megengedett. 

A rendezvényeket az időjárási viszonyoktól függetlenül megtartjuk, kivéve, ha vis 
maior esemény miatt a hatóságok köteleznek minket annak felfüggesztésére.

A legfrissebb vonatkozó járványügyi intézkedésekről honlapunkon (www.iec2020.
hu), közösségi média felületeinken és az IEC2020 applikációban tájékozódhatsz. 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a rendezvény teljes időtartama alatt, a rendez-
vény helyszíneit érintően elrendelésre került a légtér igénybevételének korlátozása.  
Ennek értelmében drónozni szigorúan tilos!

Kérjük, értékeidre fokozottan figyelj, a kitiltott és elveszett tárgyakért nem válla-
lunk felelősséget. A biztonsági átvizsgálás során kitiltott tárgyakat rendezvényen-
ként eltérően kezeljük. A talált tárgyak a beléptetési pontban adhatók le, az elveszett 
tárgyak után itt, vagy a rendezvényt követően az info@iec2020.hu címen lehet ér-
deklődni.

A program- és helyszínváltoztatás jogát fenntartjuk.

Az általános biztonsági előírásokon felül érvényes szabályokat keresd az egyes ren-
dezvények leírásánál!
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Szervezői kapcsolat

Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Titkársága
Telefon: +36 1 955 5823
E-mail: info@iec2020.hu
Honlap: www.iec2020.hu
Facebook: facebook.com/nek2021
Instagram: NEK2021Budapest
Twitter: @iec2021Budapest

Magyarországi segélyhívó szám: 112.
Kérünk, hogy probléma esetén mindenképp a helyszíni személyzethez fordulj elő-
ször (jelenlévő szervezők, önkéntesek, hatóság)! A rendezvényen folyamatos orvosi 
és mentőügyelet működik.

A helyszín- és programváltoztatás jogát fenntartjuk.

Kiadja a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Titkársága. 
1071 Budapest, Damjanich utca 48. | Telefon: +36 1 955 5823 | E-mail: titkarsag@iec2020.hu

Honlap: www.iec2020.hu. Szerkesztők: NEK Rendezvényiroda, NEK Sajtó- és Kommunikációs Osztály.
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Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus imája

Hálát adunk neked, Urunk, Jézus Krisztus,

aki az Eucharisztiában a szeretet forrásához hívsz,

hogy testeddel és véreddel táplálj és éltess minket.

Segíts, hogy áldozatod és jelenléted erejéből

nagylelkűen forduljunk minden embertársunk felé.

Add, hogy a kiengesztelődést szolgáljuk 

az emberek és a népek között; 

tettekkel és szavakkal is hirdessük:

te vagy az egyetlen Úr és minden élet forrása!

Ámen.
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Jegyzetek
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Jegyzetek
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Jegyzetek
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A tolmácsolás rádiófrekvenciái:

magyar: 96,4 Mhz

angol: 93,6 Mhz

olasz: 98,0 Mhz

francia: 100,3 Mhz

német: 104,4 Mhz

spanyol: 103,9 Mhz

PROGRAM

iec2020.hu 




