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Amit a Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszusról  tudni érdemes
A kérdésekre fábry kornél, a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) általános titkára válaszol. 

Forrás: Baranyai Béla, Magyar Kurír

mikor lesz a budapesti nemzetközi eucha-
risztikus kongresszus (nek)?

2020. szeptember 13–20. között rendezik meg 
Budapesten az 52. Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszust.

mit jelent az eucharisztikus kongresszus 
kifejezés?

Egy olyan nagyszabású, nemzetközi – azaz 
több országból érkező vendégek részvételé-
vel zajló – esemény, melynek középpontjában 
Krisztus értünk vállalt áldozata, megváltásunk 
titka áll, melyet az oltáriszentség testesít meg.

miért iec2020.hu a központi honlap címe, 
miért nem nek2020?

Nemzetközi esemény lévén, az angol nyel-
vű megnevezés (International Eucharistic 
Congress) kezdőbetűiből álltak a korábbi 
kongresszusok domainnevei (iec2012, iec2016 
stb.). Ezt a hagyományt vittük tovább. Hazai 
kommunikációban ugyanakkor használjuk a 
NEK rövidítést is.

mióta vannak ilyen találkozók?

Az eucharisztikus kongresszusok kezdemé-
nyezője Emilie Tamisier dél-franciaországi 
asszony volt, aki eleinte zarándoklatokat 
szervezett az Eucharisztia jegyében, első alka-
lommal 1874 júniusában Avignonba, majd egy 
hónappal később Arsba, vianney Szent János 
egykori szolgálati helyére. A következő évben 
Douai-ban gyűltek össze Tamisier asszony 
felhívására, a szervezők örömére ötvenezer 
hívő és öt püspök vett részt a zarándoklaton. 
E sikeren felbuzdulva a francia eucharisztikus 
mozgalom vezetői elhatározták, hogy a zarán-

doklatokat minden évben megtartják, s külön 
kongresszussal zárják le őket. így került sor 
1875 szeptemberében az első nemzeti eucha-
risztikus kongresszusra Faverney-ben.

milyen időközönként rendeznek ilyen ese-
ményeket?

Ma már négyéves gyakorisággal rendezik a 
Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusokat 
(az olimpiai játékokkal azonos évben). A kez-
deti időszakban még nem volt ilyen periodi-
ka benne. Megesett, hogy az egymást követő 
évek mindegyikében volt Nemzetközi Eucha-
risztikus Kongresszus, de előfordult az is, hogy 
a történelmi helyzet miatt évekig nem tudtak 
ilyen eseményt szervezni.

milyen célból szervezik meg a kongresszust, 
és milyen hatással lehet annak a közösség-
nek az életére, mely megrendez egy ilyen 
alkalmat?

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus 
célja az oltáriszentség közös ünneplése, az 
Eucharisztia megismerésének és tiszteletének 
elmélyítése. A kongresszus szervezése, meg-
tartása ajándék és egyben lehetőség arra, hogy 
tanúságot tegyünk Krisztusba vetett hitünkről, 
hogy megmutassuk a világnak, mi a hitünk va-
lódi kincse. Az oltáriszentség megváltásunk 
misztériumát hordozza. Ennek közös ünneplé-
se igazi közösségi élmény. A rendezvényre való 
felkészülés alkalmat ad az egység megélésé-
re, hitünk elmélyítésére, valós istenkapcsolat 
megélésére, és arra is, hogy megmutassuk a 
világnak keresztény hitünk valódi értékeit.

a más vallásúakat és a nem hívőket is hív-
ják erre a rendezvényre?

Már az előkészítési időszakban is több olyan 
rendezvényt szervezünk, amelyekre nemcsak 
katolikusokat, hanem más felekezetek hívőit, 
előadóit is hívjuk, várjuk. Ezáltal az Eucharisz-
tia azon dimenzióját is láthatóvá tudjuk tenni, 
miszerint Krisztus egységgé, közösséggé for-
mál mindannyiunkat.

Természetesen a nem hívőket is várjuk a ren-
dezvényre. Számos olyan program lesz, amely 
révén betekintést kaphatnak a keresztény 
közösségek életébe. Az eseményen elhangzó 
tanúságtételek, beszélgetések pedig segítenek 
megérteni azt, hogy mit jelent életünkben az 
oltáriszentség, hogyan lesz mindez életünk 
valódi forrása.

milyen felkészítő események várhatók?

Évente több nemzetközi szentségimádást szer-
vezünk, ami azt jelenti, hogy egy előre megha-
tározott napon a világ minden pontján egyórás 
elcsendesedést tartanak. Emellett számos plé-
bánián folytatódik a „Szentségimádás iskolája” 
rendezvénysorozat is, minden érdeklődőt bá-
torítunk a bekapcsolódásra. Továbbá a misszi-
ós kereszt – mint a kongresszus szimbóluma 
– országjárását is számos esemény és program 
kíséri. vannak helyi rendezvények, előadások, 
beszélgetések, valamint magam és munkatár-
saim is több településre ellátogatunk, hogy a 
jövő évi eseményről és annak lelkiségéről be-
széljünk az érdeklődőkkel. Az ifjúság számára 
tábort szervezünk a liturgia és a zene kap-
csolatáról, valamint szeptemberben hatezer 
fiatalt várunk a Forráspont rendezvényre. Az 
előző évekhez hasonlóan idén november 26–
28. között is eucharisztikus pasztorális konfe-
renciát tartunk Esztergomban. Ezenfelül több 
olyan eseményt is tervezünk, amelyekkel nem-
csak a hívőket szeretnénk megszólítani, ha-
nem a társadalom többi tagját is, betekintést 
adva a keresztény közösségek életébe, a Ma-
gyar Katolikus Egyház működésének sokszí-
nűségébe. Az eseményekről az eucharisztikus 
kongresszus honlapján és Facebook-oldalán is 
folyamatosan tájékozódhatnak az érdeklődők.

mik lesznek a kongresszus főbb eseményei 
budapesten?

Természetesen a szentmisék állnak a fókusz-
ban, emellett lesz közös elsőáldozás is, amely-
re idén május 20-ig lehet jelentkezni minden-
kinek a saját közössége plébánosán keresztül. 
Ezenfelül számos teológiai témájú előadás, 
tanúságtétel és különböző fakultációk is lesz-
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nek, valamint több kulturális és evangelizációs eseménnyel is készü-
lünk. Minden korosztályt szeretnénk megszólítani, ennek érdekében 
családi napot is rendezünk a Margitszigeten, és ifjúsági programra vár-
juk a fiatalokat, országos találkozóra a ministránsokat. A jövő évi ren-
dezvény eseményeiről bővebben az iec2020.hu oldalon olvashatnak. 

hol tartják meg a rendezvényeket?

A már említett programtáblánál fel is tüntettük az események helyszí-
neit. A főváros kiemelt pontjain kapnak helyet a rendezvények: Puskás 
Ferenc Stadion, Hungexpo, Papp László Sportaréna, Kossuth tér, Hősök 
tere, Szent István-bazilika. 

mikor lesz a nyitó szentmise?

A nyitó szentmise 2020. szeptember 13-án 16 órakor lesz a Puskás Fe-
renc Stadionban. A szentmise előtt kerül sor az esemény ünnepélyes 
megnyitójára.

ezen a szentmisén lesz elsőáldozás is?

Igen, ezen a misén kerül sor a fentebb már említett elsőáldozásra is. A 
kongresszus központi üzenete, célja az oltáriszentség közös ünneplé-
se, a tanúságtétel. Mi lehetne szebb nyitóeseménye egy ilyen rendez-
vénynek, mint azokkal a fiatalokkal együtt ünnepelni, akik ekkor veszik 
életükben először magukhoz Krisztus testét. Ahogy már említettük, a 
kongresszus nyitómiséjén tartandó elsőáldozásra idén május 20-ig le-
het jelentkezni, mindenkinek a saját közössége plébánosán keresztül. 
Csatlakozzunk minél többen a közös ünnepléshez, feledhetetlen él-
mény lesz, mutassuk meg a nagyvilágnak a közösség erejét, a közös 
ünneplés örömét. 

a szülők is részt vehetnek gyermekük elsőáldozásán?

Természetesen. Az elsőáldozáson részt vevő fiatalt bármennyi család-
tag elkísérheti az eseményre. A fentebb már említett jelentkezéssel 
együtt kell leadni a kísérő családtagok várható létszámát, a szervezők 
ezeket az adatokat plébániánként összesítik. Az utazással, az esemé-
nyen való ültetéssel és a lebonyolítással kapcsolatban bővebb informá-
ció az iec2010.hu oldalon olvasható.

külhoni (határon túli) magyarokat is várnak az elsőáldozásra?

Természetesen. ők is ugyanúgy jelentkezhetnek; örömmel látjuk a hatá-
ron túli magyar elsőáldozókat is hozzátartozóikkal együtt.

a főbb programokon túl lesznek lelkipásztori programok is?

A főbb programokon túl a plébániákat is szeretnénk bevonni, valamint 
a templom falain kívül is evangelizálni utcai színpadokon, mint a 2007-
es városmisszión.

Szeretnénk a templomokat is nyitva tartani egész héten, az oda betérő-
ket nemcsak idegenvezetéssel várni, de evangelizálni is. Lesznek imák, 
szentségimádások, tanúságtételek, és minden, amit egy-egy közösség, 
egyházközség, szerzetesközösség adni tud hitéből, szeretetéből.

hol lesznek a szakmai programok?

A szakmai programok kiemelt helyszíne a Hungexpo lesz. Hétfőtől pén-
tekig (2020. szeptember 14–18.) mindennap lesz reggeli ima, tanítás, 
tanúságtétel, szentmise, ebéd és fakultációk.

csak budapesten lesznek rendezvények?

A rendezvényhez kapcsolódó felkészülési események országszerte zaj-
lanak, a jövő szeptemberi rendezvény programjai azonban a fővárosra 
és Esztergomra koncentrálódnak.

milyen kulturális eseményeket tartanak a kongresszus hetében?

A kulturális programok véglegesítése még zajlik, de lesznek koncertek 
(a teljesség igénye nélkül például Csík zenekar, Szent Efrém kórus, 
Moszkvai Patriarkátus kórusa, 100 Tagú Cigányzenekar, komolyzenei 
koncertek a zeneakadémián, keresztény könnyűzene), színielőadások, 
vetítések, kiállítások és sok olyan program, melyet az e hétre eső Ars 
Sacra Fesztivál keretében rendeznek meg.

a kongresszus hetében szervezik meg 2020-ban 
az ars sacra fesztivált?

Igen, a fent említett programok közül is sok olyan lesz, melyet az e hétre 
eső Ars Sacra Fesztivál keretében rendeznek meg.

milyen eseményekre várják a fiatalokat?

Az egész hétre várjuk a fiatalokat, de főként a rendezvény időszaká-
nak második felére koncentrálódnak a nekik szóló rendezvények, zenés 
programok, koncertek: csütörtök este közösségek szentségimádása a 
Szent István-bazilika előtt, pénteken ifjúsági est a Papp László Sport-
arénában. Ezeken túl is minden közös programra várjuk a fiatalokat.
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lesz külön rendezvénye a családoknak?

Terveink szerint lesz egy kiemelt nap a csalá-
dokra fókuszálva, ennek helyszíne a Margit-
sziget.

a gyermekeket milyen programokra várják?

Koruktól függően a nyitó szentmisére, a csalá-
dos napra, a ministránsokat a hétvégi találko-
zóra, a fáklyás, eucharisztikus körmenetre és a 
zárómisére is a Hősök terére.

lesz-e a rendezvény idején körmenet?

Igen, 2020. szeptember 19-én 17 órakor kezdő-
dik a szentmise a Kossuth téren, majd ezt kö-
vetően fáklyás, eucharisztikus körmenet lesz a 
Hősök teréig.

hol lesz a záró szentmise?

Szeptember 20-án 11 órától a Hősök terén 
lesz a Statio orbis, azaz a rendezvényt lezáró 
szentmise.

készül esetleg külön énektár erre az alka-
lomra?

Igen. Terveink szerint idén év végéig elkészül 
egy új énektár, de a kifejezetten a hét liturgi-
áin énekelendő darabokat külön füzetben is 
kiadjuk, hogy minél többen be tudjanak kap-
csolódni az énekekbe.

a közlekedést hogyan fogják megoldani?

Természetesen az illetékes szolgáltatókkal 
egyeztetve keressük azt a megoldást, amely 
közlekedés szempontjából a leghatékonyabb 
lesz. A rendezvényen részt vevők számára 
szeretnénk a kedvezményes utazás feltételeit 
megteremteni, mind a fővárosiak, mind a vi-
dékről érkezők számára. Az egyes helyszínek 
megközelítését a városon belül közösségi köz-
lekedéssel javasoljuk, melyek járatsűrűségi 
igényét a BKK vezetésével előre egyeztetjük.

a szálláslehetőségekről lehet már valamit 
tudni?

Különféle szállástípusokat fogunk kínálni a 
szeptemberben induló regisztrációs felületen 
az egyszerűtől a 3-4-5 csillagos szállodákig, de 
fiatalok esetében néhány éjszakára a laticeles, 
tornatermi szállást sem zárjuk ki.

ingyenesek lesznek a rendezvények?

A kongresszuson való részvétel regisztráció-
hoz lesz kötve, melynek lesz egy regisztrációs 
díja. Cserébe egy zarándokcsomagot adunk, 

melynek része lesz a belépő, az ebéd, a kö-
zösségi utazási jegy, programfüzet, liturgikus 
füzet stb. Ennek a díja még alakul a felmerü-
lő költségek függvényében. Emellett számos 
program ingyenes lesz.

kell majd regisztrálni az eseményekre?

Igen, lesz olyan program, amely előzetes re-
gisztrációhoz kötött, minden erre vonatkozó 
információ az iec2020.hu honlapon elérhető.

kik segítik az előkészületet az egyházme-
gyékben, plébániákon?

Folyamatos a kommunikáció és az együttmű-
ködés az egyházmegyék kommunikációs kép-
viselőivel, valamint minden egyházmegyében 
van NEK-megbízott atya és majdnem minden 
egyházmegyében egy főállású munkatárs, aki 
segíti az előkészületet. Az Esztergom-Buda-
pesti Főegyházmegyében a plébániákon és az 
iskolákban úgynevezett missziós küldöttek se-
gítik az előkészületeket.

Várnak önkénteseket a rendezvényre?

Igen, jelentkezni lehet majd az iec2020.hu 
oldalon.

hol lehet tájékozódni a kongresszusról?

Minden információ elérhető az iec2020.hu 
honlapon és a rendezvény Facebook-oldalán. 
Az IEC2020 kommunikációját youTube-
csatorna is segíti, frissítése tavasszal várható.

hogyan lehet hozzájutni az eucharisztikus 
kongresszussal kapcsolatos kiadványok-
hoz?

Idén tervezzük a webshop létrehozását és 
elindítását. Addig a kiadványok mindegyike 
megrendelhető és átvehető a NEK Titkársá-
gán. Érdeklődni lehet a titkarsag@iec2020.hu 
e-mail-címen.

ferenc pápa is eljön a nemzetközi eucha-
risztikus kongresszusra?

Ferenc pápát a jövő évben Budapesten meg-
rendezendő kongresszusra meghívták mind 
az állami, mind az egyházi protokoll szerint, 
aki fogadta az invitálást, de a válaszára még 
várnak. Nem kizárt, hogy a meghívásra csak 
később reagál majd, hiszen a júniusban esedé-
kes erdélyi látogatása is nemrég került nyilvá-
nosságra. Az azonban biztos, hogy a vatikán 
legalább egy pápai legátus személyében képvi-
selteti magát a budapesti kongresszuson.

Kíséri-e boldoggá avatás 
az eucharisztikus kongresszust?

erdő péter bíboros szerint bizakodni lehet, hogy mindszenty józsef bíboros 
boldoggáavatási eljárása újabb lépést tesz a 2020-as magyarországi eucharisztikus 
kongresszusig. A bíboros a vatikáni tanácskozásai végén ferenc pápa csíksomlyói 
látogatásáról is nyilatkozott február 15-én az mti-nek.

Erdő Péter elmondta, hogy vatikáni tartózkodása során köszönetét fejezte ki Ferenc 
pápának, hogy szerdán engedélyezte a Szentté Avatási Kongregációnak, hogy dekré-
tumban tegye közzé Mindszenty József hősies erényeinek elismerését. A bíboros beszá-
molója szerint Ferenc pápa örömmel reagált és kijelentette, hogy Mindszenty bíboros 
boldoggáavatási eljárása „nagyon jól elő volt készítve”. Erdő Péter szerint ez arra utal, 
hogy az eljárás szentszéki szakasza hosszú, de minden tekintetben kimerítő volt. Az il-
letékes kongregáció rengeteg dokumentumot, írást, amerikai diplomáciai jelentéseket is 
átvizsgált.

„A Szentszék elismerte Mindszenty József hősies erényeit, ami lényegében annak elis-
merése, hogy nincs kétség, a bíboros Istent, egyházát, hazáját, népét nagyon szerette, 
az alapvető emberi jogokért akkor is felemelte szavát, amikor ez számára veszélyesnek 
ígérkezett” – mondta Erdő Péter.

Hozzátette: „…nagyszerű lenne, ha az eucharisztikus kongresszust boldoggá avatás 
is kísérhetné.” Azt mondta, ebben „bizakodni lehet”, bár Mindszenty József boldoggá 
avatásához még egy csodát is el kell ismerni, és ennek megállapítása orvosi bizottságra 
vár, de „ne szabjunk határt a kegyelemnek”.
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