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Nr. 1692/2021.  

AZ 52. NEMZETKÖZI EUCHARISZTIKUS KONGRESSZUSRÓL 
 

Kedves Paptestéreim! Kedves Híveim! 

Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus megszervezése komoly kihívást 

jelent azok számára, akik felvállalták ennek a rendkívüli eseménynek az 

előkészítését. A váratlanul ránk törő világjárvány következtében a szervezők 

nem kis erőfeszítések árán teszik lehetővé, hogy ez a világméretű rendezvény 

2021. szeptember 5-12. között Budapesten fogadja a résztvevőket.  
 

Mint már köztudott, egyházmegyénkben is egy előkészületi időt rendeltem el, 

amelynek egy elmélyülésre és megélésre ösztönző címet is választottam, hogy 

hitünk szent titkának nagy ajándékát, az Oltáriszentséget, még nagyobb 

tudatossággal, hittel és elköteleződéssel közelítsük meg egyéni és közösségi 

életünkben, és a belőle merített erővel, egy hiteles élettel tegyünk tanúságot 

Isten megmutatkozó szeretetéről. Eucharisztikus út cím alatt arra hívtam meg 

mindenkit, hogy az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus 

előkészítéseként fedezzük fel újra az Oltáriszentségben közöttünk maradt 

Krisztust, töltsünk vele minőségi időt a szentségimádásban és elmélkedésben, 

hogy a Vele való találkozás örömét elvihessük a megpróbáltatott világba.  

 

Az elmúlt hónapok folyamán többször is arra buzdítottam paptestvéreimet és 

rajtuk keresztül kedves híveimet, hogy a járvány miatt meghosszabbodott 

előkészületi időt koronázzuk meg személyes jelenlétünkkel a kongresszus 

programjain. Arra buzdítottam mindenkit, hogy a járvány okozta szigorítások 

ellenére tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy jelen lehessünk ezen a 

rendkívüli eseményen. Ezzel nem csak saját hitünkről teszünk tanúságot, hanem 

a világegyházhoz való tartozásunknak is hiteles jelét adhatjuk. Ezért ne csak 

saját magunkra gondoljunk, arra az áldozatra, amelyet a személyes jelenlét 

vállalásakor meg kell hoznunk, hanem a közösségi dimenzióra is figyeljünk, 

hiszen az egyre tornyosuló ideológiák kereszttüzében komoly felelősségünk van 

a keresztény értékrend megvédelmezése és érvényesítése terén.  
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Kedves Paptestvéreim, kedves Híveim!  

A jelentkezési határidő közeledtével nem kis szomorúsággal állapítom meg, 

hogy egyházmegyénkben nagyon csekély az érdeklődés az esemény iránt: alig 

tudunk felmutatni egy kis csoportot, amely bennünket képviselve, de saját lelki 

megerősödése utáni vágytól is vezérelve vállalja az 52. Nemzetközi 

Eucharisztikus Kongresszuson való személyes részvételt. A lelkipásztorok nagy 

része a távolmaradást választja, ami a hívek mozgósítására és vállalkozási 

kedvére sincs pozitív hatással. 

 

Fentiek fényében a következőket ajánlom komoly megfontolásra minden kedves 

paptestvéremnek:  

 

- A Budapesten megszervezésre kerülő eucharisztikus kongresszusnak nagy 

tétje van! Fontoljuk meg komolyan, hiszen a mostani időkben nekünk kell 

kiállnunk egyházunk és hitünk mellett. Személyes jelenlétünkre is szükség van 

ahhoz, hogy az evangélium üzenete életet alakító és nemesítő erőként 

nyilvánuljon meg a világ előtt! Nem maradhatunk csupán szemlélői annak, ami a 

világban történik! Személyes kiállásunkkal kell igazolnunk, hogy Jézus Krisztus 

követői vagyunk!   

- A ránk bízott lelki-, szellemi- és anyagi javak megőrzése, gyarapítása és 

továbbadása egyre nagyobb kihívás elé állít bennünket. Ebben a küldetésben 

pedig bizton számíthattunk az anyaország támogatására. Most rajtunk a sor! 

Részvételünkkel köszönetünknek is jelét adjuk azok felé, akik az elmúlt 

évtizedekben erkölcsi- és anyagi támogatásukkal mellettünk álltak. 

- Minden lelkipásztornak különleges feladata, hogy a helytállás lehetőségeit 

megkeresse önmaga és a reá bízott közösség számára. Ezért minden 

lelkipásztornak, plébánosnak és segédlelkésznek mindenekelőtt saját példájával 

kell megszólítania a híveket. Joguk van ahhoz, hogy az esemény kapcsán alapos 

és részletes tájékoztatást kapjanak, illetve buzdításunk mellett konkrét 

lehetőségek felajánlásával tegyük lehetővé a hívek részvételét az eseményen.  

- Miközben tapasztaljuk napjaink aggasztó jelenségeit (a hívek számának 

apadását, a közösségek elöregedését, a papi és szerzetesi hivatások csökkenését, 

a vallásos élet háttérbe szorulását, a közömbösség és az elvilágiasodás 

fokozódását) még nagyobb hittel és elköteleződéssel kell keresnünk a 

töltekezésnek és a megerősödésnek a forrásait. Ezért fokozott kreativitással és 

kitartó vállalással tennünk kell azért, hogy híveinkkel együtt egy élő és élni 

akaró egyház maradjunk. Az eucharisztikus kongresszus, mint a közösség 

erősítését célzó kezdeményezés, olyan alkalom, amely nem adatik meg minden 

nemzedéknek. Ki kell használnunk ezt a lehetőséget közösségeink és egyházunk 

megerősödésének és megújulásának szolgálatában.  

- A jelenlegi járvány továbbra is nagy elővigyázatosságra int bennünket. 

Követve a betegség terjedésének megakadályoztatásáért hozott intézkedéseket, 

maradjunk tudatában annak is, hogy az eucharisztikus kongresszuson való 

részvétel nem jelent nagyobb veszélyt annál, amit életünk egyéb 

megnyilvánulásaiban vállalni szoktunk ebben az időben.  
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Megfontolva az itt felsoroltakat, a következőket terjesztem paptestvéreim és 

híveim elé:  

 

1. Ismételten valamennyiük figyelmébe ajánlom az előző körlevelemben 

felsorolt eseményeket, amelyek különös módon is megszólítanak minket és sok 

lelki gyümölcsnek lehetnek forrásai közösségeink számára is:   

 

- Középiskolák, ifjúsági csoportok számára ajánljuk az Ákos koncerttel 

egybekötött Forráspont Ifjúsági estet, amelyet szeptember 10-én, pénteken 

19 órától szerveznek meg a Papp László Sportarénában. Értesítsék erről a 15-30 

év közötti fiatalokat és szervezzük meg részvételüket.   

- Családok számára szeptember 11-én, szombaton 10 órától a Margitszigeten 

tartandó családi napot ajánljuk. Ugyanaznap a Kossuth téren 17 órakor 

kezdődő szentmisébe, illetve az azt követő eucharisztikus gyertyás 

körmenetbe lehet bekapcsolódni.  

- Szeptember 12-én, vasárnap, 11.30 órától a Hősök terén Ferenc pápa 

celebrálja a záró szentmisét. A pápai szentmise olyan lehetőség, amelyet nem 

mulaszthat el senki, aki fel tudja vállalni az utat Budapestig!  

 

Kérem a Paptestvéreket, hogy a regisztrációhoz, illetve az utazás 

megszervezéséhez szükséges egyeztetések végett, sürgősen vegyék fel a 

kapcsolatot irodánkkal.   

 

2. Ami a paptestvérek személyes részvételét illeti, elvárom, hogy ne legyen 

olyan paptestvér, aki valamilyen rendezvénybe személyesen nem kapcsolódik 

be. Kivételt képezhetnek az idősek vagy az egészségi okok miatt akadályoztatott 

paptestvérek.  

 

3. A záró szentmisére minden olyan Paptestvért elvárok, aki egészségügyi 

probléma miatt nincs akadályoztatva. Ennek értelmében a szeptember 12-i 

miserendet a következőképpen alakítsuk: legyen egy előesti szentmise, illetve 

legyen egy szentmise vasárnap, az esti órákban. A mobilitás nem jelenthet 

nehézséget, hiszen ma már viszonylag könnyen szoktuk megszervezni 

utazásainkat. Hozzuk meg ezt az áldozatot, hogy a pápai szentmisén mi is ott 

lehessünk!  

 

4. Híveink megszervezésével kapcsolatosan nem elegendő a puszta kihirdetése 

az eseménynek! Beszéljünk nekik ennek fontosságáról, és személyesen szólítsuk 

meg őket, utazási és részvételi segítséget nyújtva számukra.  

 

Végezetül pedig azt javaslom egyházmegyénk minden papjának és hívének, az 

eucharisztikus kongresszuson való személyes részvételünket ajánljuk fel új 

papi és szerzetesi hivatásokért. Legyen ez a momentum egy új kezdetnek az 

ideje, amikor még nagyobb kitartással imádkozunk a hivatások nagy 

ajándékáért.  
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Nr. 1693/2021. 

HELYI ÜNNEPEK A NEK IDEJÉN 

 

Mivel több irányból is felmerült a helyi ünnepek, búcsúk megszervezésének 

kérdése az eucharisztikus kongresszus idején, a következőket ajánlom az érintett 

plébániáknak:  

- A kongresszust lezáró szentmise napján, azaz szeptember 12-én ne 

szervezzünk semmilyen helyi vonatkozású ünnepet az egyházmegyében. A 

szeptember 12-re eső búcsúkat ünnepeljük meg előző vasárnap, vagy szeptember 

11-én, szombaton.  

- A szeptember 12-ét követő vasárnapot, szeptember 19-ét sem ajánlom 

búcsúk megszervezésére, hiszen akkorra van időzítve a szentjobbi 

egyházmegyei zarándoklat!  

 

*** 

 

Nr. 1694/2021.  

EGYHÁZMEGYEI ZARÁNDOKLATOK 2021. SZEPTEMBERÉBEN 

 

Kedves Paptestvéreim és híveim figyelmébe ajánlom a szeptember 8-án 

tartandó, hagyományossá vált máriaradnai zarándoklatot. Szem előtt tartva az 

akkor érvényben lévő járványügyi szabályozásokat, ebben az évben is meg 

szeretnénk tartani ezt a zarándoklatot. Hívjuk meg híveinket és szervezzük meg 

számukra a zarándoklatot, hogy szép számú csoporttal tudjunk jelen lenni Szűz 

Mária köszöntésén ezen az ősi kegyhelyen.  

 

Szeptember 19-re tervezzük a szentjobbi egyházmegyei zarándoklatot. Kérem 

paptestvéreimet, szólítsák meg a rózsafüzér társulatok és a Mária Légió tagjait, 

hogy jelenlétükkel és az imájukkal ebben az évben ők biztosítsák a zarándoklat 

sikerét. Örülnék annak, ha a helyi plébánosok elkísérnék a máriás lelkiségű 

társulatokat és a híveket erre a zarándoklatra is. A szentmise d.e. 11.00 órakor 

kezdődik a templomkertben felállított színpadon.  

 

 

Nagyvárad, 2021. augusztus 16-án.   

 

†Böcskei László 

megyés püspök m.p. 


