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Minden forrásom belőled fakad (Zsolt 87,7)

Dr. Fábry Kornél



Mi a Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszus?

• világméretű ünnepségsorozat az 
Eucharisztia megismerésének és 
tiszteletének elmélyítésére

• tanúságtétel a világ felé…



A Kongresszus célkitűzései

• Krisztus ünneplése, imádása az Oltáriszentségben
• A katolikus hívek hitének megerősítése
• Tanúságtétel a világ felé Isten végtelen szeretetéről, 

aki emberré lett, és köztünk maradt valóságosan az 
Élet Kenyerében

• Evangelizáció



Főbb események, programok





2020. szeptember 5. 
Nyitó szentmise – elsőáldozással

Hősök tere                                                          

- Regisztrációhoz kötött
- Személyes beléptetés lesz, de jó, ha a 

csoportosan regisztráltak együtt 
érkeznek

- Gyóntatás nem lesz



Délelőttök - Hungexpo



Délelőtti programok a Hungexpon

8:45-9:30 Laudes
9:30-10:30 Katekézis
10:30-11:00 Tanúságtétel
11:00-11:30 Szünet
11:30-13:00 Szentmise
13:00-14:30 Ebéd
14:30-15:30 Fakultációk



Délelőttök - Hungexpo



HÉTFŐ

Laudes – reggeli ima

Főcelebráns: Josif Bozanic bíboros

Zenei szolgálat: Emmánuel Közösség



Katekézis

João Tempesta bíboros,
Rio de Janeiro érseke. 

„Golyóálló” bíboros,
túlélt két fegyveres rablást és 
egy utcai lövöldözést.



Tanúságtevő

Szabó Konstantin 
görögkatolikus pap

A hatóságokat kicselezve, 
titokban készült fel papi 
hivatására Kárpátalján.



Szentmise főcelebránsa

Piero Marini érsek
a Nemzetközi 
Eucharisztikus 
Kongresszusok Pápai 
Bizottságának elnöke



• Böjte Csaba OFM: A reményről. Krisztus hite - a mi hitünk; a 
gyermekek körében végzett lelkipásztori munka bemutatása

• Joseph-Marie Ndi-Okalla püspök: Az Eucharisztia a jóság forrása

• Mary Healy: A Szeretet azt mondja, menj! - Az Eucharisztia és a 
keresztény élet

• Damian Stayne: Bensőséges kapcsolat Istennel az Eucharisztia által

Fakultációk



• Szent Efrém Férfikar koncertje, Pesti Vigadó, 19:00

• Csík Zenekar koncertje, Erkel Színház, 19:30

KULTURÁLIS PROGRAM HÉTFŐ ESTE

(díj- és regisztrációköteles)



KEDD

Laudes – reggeli ima

Főcelebráns: Ternyák Csaba érsek

Zenei szolgálat: Chemin Neuf Közösség



Katekézis

Gérald Lacroix bíboros,
Québec érseke 

Isten hívása előtt
grafikusként dolgozott egy 
nyomdában, később 
Kolumbiában szolgált, 18 falu 
tartozott a plébániájához.



Tanúságtevő

Louis Raphael Sako
pátriárka, bagdadi érsek

Sako pátriárka mindent 
megtesz annak érdekében, 
hogy megóvja a bagdadi 
keresztényeket, és segítse 
őket az újrakezdésben.



Szentmise főcelebránsa

Jose S. Palma 
cebui érsek
Az előző Nemzetközi 
Eucharisztikus 
Kongresszus (2016) 
városából



• Jean-Luc Moens: Eucharisztia és Szentlélek

• Barbara Heil: Hogyan nyerj egy katolikust? Egy protestáns prédikátor 
és misszionárius útja a katolikus egyházba

• Dabóczi Kálmán: Együtt. Értetek. - Magyar katolikus mozgalmak 
hálózata a családok szolgálatában

• Johannes Hartl: A szépség vonzásában. Isten szépségének felfedezése 
az imádságban és a szentségimádásban

Fakultációk



SZERDA

Laudes – reggeli ima

Főcelebráns: Stanisław Gądecki érsek

Zenei szolgálat: Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola



Katekézis

Charles Maung Bo bíboros 

Szalézi pap, mianmari érsek



Tanúságtevő

Moysés Azevedo
a Shalom Katolikus Közösség 
alapítója

Édesanyjának régi vágya 
volt, hogy ha fia születik, 
felajánlja őt Istennek. Öt 
lánya született, de tovább 
imádkozott, míg 45 éves 
korában végül várandós lett 
Moysés-szal.



• Székely János püspök és a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület: 
Egy Föld, egy Kenyér - a Laudato si' világa

• P. Justo Lofeudo atya: Plébániák és egyházmegyék megújulása az 
örökimádás által

• Michael White atya: Újraépítve mozgalom

• David Maria Jaeger OFM: A Szentföld, az Eucharisztia földje

Fakultációk



BIZÁNCI RÍTUSÚ ISTENI SZENT 
LITURGIA

Főcelebráns: 
Őboldogsága Youssef Absi

Szerda 16:00

Szent István-bazilika



Szerdai plébániai szentmisék főcelebránsai

Főcelebráns: Robert Sarah bíboros
Olasz nyelvű mise, Városmajori Jézus Szíve-templom

Főcelebráns: Jérôme Beau érsek
Francia nyelvű mise, Árpád-házi Szent Erzsébet-templom

Főcelebráns: Ägidus Zsifkovics püspök
Német nyelvű mise, Szent Imre-templom

Lengyel nyelvű mise, Páduai Szent Antal-templom

Spanyol nyelvű mise, Szent Angyalok-templom

Főcelebráns: Bernard Bober érsek
Szlovák nyelvű mise, Szent József-templom



Szerdai plébániai szentmisék főcelebránsai

Főcelebráns: Charles G. Palmer-Buckle érsek
Angol nyelvű mise, Magyar Szentek Temploma

Főcelebráns: Aurel Percă érsek
Román nyelvű mise, Szent Anna-templom

Főcelebráns: Michael Fitzgerald bíboros
Angol nyelvű mise, Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia-templom

Portugál nyelvű mise
Assisi Szent Ferenc-templom

Főcelebráns: Bábel Balázs érsek
Magyar nyelvű mise, Mátyás-templom



• 100 TAGÚ CIGÁNYZENEKAR KONCERTJE, Erkel 
Színház, 20:00

KULTURÁLIS PROGRAM SZERDA ESTE

(díj- és regisztrációköteles)



CSÜTÖRTÖK

Laudes – reggeli ima

Főcelebráns: Stanislav Zvolenský érsek

Zenei szolgálat: Nyolc Boldogság Közösség



Katekézis

John Onaiyekan bíboros,
nigériai érsek

"Egy olyan világban, ami mélyre 
süllyed a széles körben elterjedt 
erkölcsi lazaság miatt, Isten egyháza 
nem mondhat le annak 
felelősségéről, hogy az Úr Jézus 
Krisztus evangéliumának magas 
mércéit fenntartsa."



Tanúságtevő

Mary Healy
teológus,
a detroiti Szent Szív 
Szeminárium egyetemi 
docense és a Szent Pál 
Bibliai Teológiai Központ 
vezető munkatársa



Szentmise főcelebránsa
(Lovári mise)

Alfredo José Espinoza 
Mateus érsek
A következő (2024, 
Ecuador) Nemzetközi 
Eucharisztikus 
Kongresszus 
helyszínéről



• Massimo Camisasca püspök: Az olasz papok vértanúsága a 2. 
világháború után

• Székely János püspök és a Boldog Ceferino Intézet: Egy kenyér, 
egy test vagyunk; Az Eucharisztia megélése a 
cigánypasztorációban, a legszegényebbek között

• Joseph Pamplany püspök: A szír-malabár egyház helyzete az 
Eucharisztia fényében

• Jean-Claude Hollerich bíboros és Angelo Bagnasco bíboros: 
Eucharisztia, evangelizáció és társadalmi elkötelezettség 
Európában

Fakultációk



Közösségek szentségimádása

Csütörtök 19:00

Szent István-bazilika



• MOSZKVAI PATRIARCHÁTUS KÓRUS KONCERTJE, 
Zeneakadémia, 19:30

KULTURÁLIS PROGRAM CSÜTÖRTÖK ESTE

(díj- és regisztrációköteles)



PÉNTEK

Laudes – reggeli ima

Főcelebráns: Veres András püspök

Zenei szolgálat: Bencés rend



Katekézis

Oswald Gracias bíboros,
mumbai érsek

Három legfőbb feladatának a 
különböző kultúrákkal, a 
szegényekkel és a vallásokkal való 
párbeszédet jelölte meg. Úgy 
nyilatkozott, hogy Ázsiában „a 
párbeszéd szükségszerűség, nem 
pedig luxus”.



Tanúságtevő

Áder János 

Küldetésünk, hogy hitünket 
megtartva gazdagítsuk a 
világot. Kultúránkkal, 
értékőrző helytállásunkkal, 
a mások iránti 
tiszteletünkkel, vendégváró 
barátságunkkal. 
(2009, Plenaria)



Szentmise főcelebránsa

Jean-Claude Hollerich 
bíboros
Az Európai Unió Püspöki 
Konferenciáinak 
Bizottsága (COMECE) 
elnöke



• Etienne Vetö atya: Eucharisztia, zsidó liturgia és Izrael 
misztériuma

• Baltazar Porras bíboros: Szentek Isten népében és a világban, a 
laikus hívek hivatása a szentségre

• Yeom Soo-jung bíboros: A keresztények helyzete Koreában

• Andrea Dellatore atya, Georg Schwartz és a Cenacolo Közösség: 
Sötétségből a fényre. Az Eucharisztia a szabadság orvossága. 
Egykori drogos fiatalok tanúságtétele, akik találkoztak az 
Eucharisztiával

Fakultációk



Ákos koncert és
Forráspont Ifjúsági est

Sophia Kuby és Proszenyák Róbert

Péntek 19:00

Papp László Sportaréna

REGISZTRÁCIÓKÖTELES!
30 év alattiaknak szól



Főbb események, programok
szombaton

• CSALÁDI NAP, Margitsziget, 9:00-15:00

• SZENTMISE ÉS EUCHARISZTIKUS 
GYERTYÁS KÖRMENET (Kossuth tér)

• Beléptetés: 14:00
• Felvezető program: 15:00
• Szentmise és gyertyás körmenet: 17:00 

(Főcelebráns: Erdő Péter bíboros)
• Záróáldás a Hősök terén: 21:00



Főbb események, programok
vasárnap

• STATIO ORBIS – ÜNNEPI ZÁRÓ SZENTMISE 
FERENC PÁPÁVAL (Hősök tere)

• Beléptetés: 8:00
• Felvezető program:  9:00
• Szentmise (Főcelebráns: Ferenc pápa): 11:30





KÍSÉRŐPROGRAMOK

• Ars Sacra Fesztivál
• KATTÁRS
• Vásár a Szent István téren
• Szent István Könyvhét
• Városi színpadok



Városi színpadok

• Örs vezér tér
• Széll Kálmán tér
• Szent István tér (Bazilika előtt)



Személyes feladatok -
Miben tudtok ti segíteni?

• Ima!
• Személyes és folyamatos kapcsolat Krisztussal
• Gyakori aktív részvétel szentmisén
• Tanúságtevő, hiteles keresztény élet
• Meghívás
• Eljönni 



ÖNKÉNTESSÉG

„Amikor önkéntes szolgálatot végzünk, 
akkor Isten ajándékozó szeretetét próbáljuk leképezni.”



ÖNKÉNTESSÉG

• Alsó korhatár:  16 év
• Minimum 4 nap (műszak)
• Képzések (Első képzés: május 29. – online!)
• Max. 3 fős csoportokban együtt is lehet 

jelentkezni!
• Amit biztosítunk: napi 1 étkezés, önkéntes 

formaruha (megtartható)

https://onkentes.iec2020.hu/



Rendelkezés a 2020-ra rendelt 
fizetős jegyekről

1.) Részt veszek a NEK-en 2021-ben:
Ezzel a művelettel a 2020-ra vásárolt jegye érvényes 
lesz a NEK 2021-ben megrendezésre kerülő 
programjára.

2.) Nem veszek részt 2021-ben a NEK-en, a jegy 
árának visszatérítéséről lemondok:
Ezzel a művelettel a jegy árának visszatérítéséről 
lemond, az adományként a NEK céljára 
felhasználható (ha nem rendelkezel, ide megy a 
pénzed).



3.) Nem veszek részt 2021-ben a NEK-en, a
jegyet lemondom, kérem az árának 
visszafizetését:
Ezzel a művelettel jegyének árát levonások 
nélkül visszatérítjük. Bankkártyás fizetés 
esetén a tranzakciót bonyolító bankkártyára, 
banki átutalás esetén pedig a küldő 
bankszámlára történik a jóváírás. Az átfutási 
idő mindkét esetben akár 1-2 hét is lehet, a 
lemondás feldolgozásáig türelmét kérjük.



Rendelkezés a 2020-ra rendelt 
ingyenes jegyekről

1.) Részt veszek a NEK-en 2021-ben:
Ezzel a művelettel a 2020-ra vásárolt jegye érvényes 
lesz a NEK 2021-ben megrendezésre kerülő 
programjára.

2.) Nem veszek részt 2021-ben a NEK-en, a jegyet 
lemondom:
Ezzel a művelettel a jegye törlésre kerül



iec2020.hu 



Kövesd és oszd meg a NEK Facebook és Instagram oldalát!



Általános információ kérhető 
info@iec2020.hu

Regisztrációval 
registration@iec2020.hu

Szállással 
egyhaziszallas@iec2020.hu

Elsőáldozással 
elsoaldozas@iec2020.hu

Programok szervezésével kapcsolatban
iec2020@cityrama.hu

mailto:egyhaziszallas@iec2020.hu


„Töltsetek annyi időt az áldott Oltáriszentség
előtt, amennyit csak lehet. És Ő be fog tölteni
erejével és hatalmával!” (Kalkuttai Szent Teréz)

„Az Eucharisztia
a harmadik évezred
fénye és élete.” 
(Szent II. János Pál)



Köszönöm a 
figyelmet!
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