
A nyitó szentmisén népünk 
elsőáldozó gyermekei együtt élik 
meg Jézus önajándékozó szeretetét

▾  KORÁBBI  FELVÉTEL:  PINTI  ATTILA

Ima a kongresszusért 

Jakubinyi György gyulafehérvári érsek körlevelében egyebek mellett 
megosztotta a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért való imádság 
szövegét is, amelyet a szentmiséken mondanak el a papok a hívekkel 
együtt. Az ima így hangzik: „Mennyei Atyánk, minden élet forrása! Küldd 
el Szentlelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó és az Oltáriszentség-
ben velünk levő Krisztust felismerjük és egyre jobban szeressük! Ő Urunk 
és Mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk. Adj 
bátorságot, hogy az ő erejét és örömét elvigyük minden emberhez! Add, 
hogy a készület ideje és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése egész 
hívő közösségünk, fővárosunk, népünk, Európa és a világ lelki megújulá-
sára szolgáljon! Ámen.”
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A nagy világeseményre való 
tekintettel milyen programo-
kat szerveznek főegyházme-

gyénkben? Minthogy a világkong-
resszus tematikájához kapcsolódva, 
a következő pasztorális évet az 
Eucharisztiának szentelik, ezért a 
tervezett események is e körül a te-
matika körül fognak forogni. „Az 
Eucharisztia éve a szentmise titka fe-
lé is fordítja a fi gyelmünket. Felmé-
résünk alapján az a tapasztalatunk, 
hogy a hívek, a közösség egy része 
nem érti a szentmisét, nem érti, hogy 
mi történik a liturgiában. Ezért azon 
dolgozunk, hogy a szentmisét, an-
nak belső világát, dinamikáját köze-
lebb hozzuk az emberekhez, ehhez 
nyújtunk segítséget segédanyagok 
révén a plébánosoknak, szórólapok 
kiosztásával a híveknek”– magya-
rázta a szervezőcsapat vezetője. 
Hozzátéve, lesz egy kis csapatuk is, 
melynek tagjai a helyi közösségek-
be járnak majd el szentségimádást 
vezetni.

Főegyházmegyei programok

Az erdélyi főegyházmegyében a 
NEK-re való készülődés részeként 
három szinten szerveztek és szer-
veznek eseményeket, programokat: 
főegyházmegyei, főesperességi, 
valamint plébániai szinten. Főegy-
házmegyei szinten legutóbb a misz-
sziós keresztet, a magyarországi 
NEK jelképét járatták körbe: a három 
méter magas, a Szent kereszt, illetve 
a magyar és Magyarországhoz kö-
tődő szentek és boldogok ereklyéit 
tartalmazó míves rézdomborítások-
kal díszített tölgyfakeresztet Har-
gitafürdőre, Csíksomlyóra, valamint 
Marosvásárhelyre vitték a hívek elé. 
Jövőre a csíksomlyói búcsúra is sze-
retnék elhozni a kongresszus eme 
szimbólumát. Előtte azonban újabb 
egyházmegyei szintű eseménysoro-
zatra készülnek. Mint Veress Sán-
dor Leventétől megtudtuk, egy szé-
kelyudvarhelyi művésszel vándor 
monstranciákat (szentségtartókat) 
készíttetnek, szám szerint nyolc da-
rabot, az egyházmegye nyolc főespe-
rességébe. Együtt Jézussal – az Ol-
táriszentség útja címmel indul majd 
útnak a nyolc monstrancia, miután 
advent első vasárnapján a gyulafe-
hérvári székesegyházban megáldja 
a főpásztor, azaz a főegyházmegye 
érseke. Minden főesperesség maga 

szervezi meg, hogy a kerületében 
milyen ütemterv szerint viszik kör-
be a szentségtartókat, úgy, hogy 
minden helyszínen szentségimádási 
programokat szerveznek.

Főesperességi programok

Évente négy alkalommal szoktak 
rekollekciós napokat szervezni a 
papok számára, ezúttal mind a né-
gyet az Eucharisztia témájában 
tartják meg, és ehhez pasztorációs 

segédanyagokat biztosítanak. A má-
sik főesperességi szintű program a 
fentebb említett Oltáriszentség-körút 
a vándor monstranciák segítségével 
a főesperesi kerületek településeire. 
Továbbá az egyházi alkalmazottak 
és önkéntesek továbbképzése ebben 
a témában szintén része a megvaló-
sításra váró terveknek.

Plébániai szintű programok

A világkongresszusra való felké-
szülésbe és az Eucharisztia évébe a 
plébániák is bekapcsolódnak azál-
tal, hogy új formában tartják meg az 
elsővasárnapi szentségimádásokat, 
azzal a céllal, hogy személyesebbé, 
közvetlenebbé és meghittebbé te-
gyék az Oltáriszentségben jelen lévő 
Jézussal való kapcsolatot, hogy fel-
fedezzék a csend gyógyító és a ben-

ne személyesen szóló Istent. Lesznek 
tematikus szentségimádások is, 
ehhez, mint már említettük, készen 
áll egy csapat, amely kérésre elmegy 
szentségimádást vezetni. Az átlát-
hatóságot és a megértést, a Jézussal 
való élőbb kapcsolatot szolgálja a 
kommentált szentmise minden egy-
házközségben, ehhez a híveknek 
adott nyomtatott szóróanyag is se-
gítséget nyújt majd.

Érseki körlevél

Mindezen programok és az esemény-
sorozatok céljai Jakubinyi György 
gyulafehérvári érsek október 29-én 
közzétett körlevelében olvashatók az 
ersekseg.ro honlapon is. Mint írja, az 
Eucharisztikus év célja előmozdítani 
az egyházmegye lelki megújulását 
az Eucharisztia fényében. Szeretnék 

Mi várható az Eucharisztia év
„Lelki olimpia” lesz a budapesti, 52. Nemzetközi Eucharisztikus Világkongresszus (
• Az Oltáriszentség, a szentségimádás és a szentmise 
áll az advent első vasárnapjától kezdődő pasztorális év 
középpontjában. Az erdélyi főegyházmegye a jövő évi 
Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve az 
Eucharisztia évét hirdette meg. A nagy világesemény-
nek Magyarország ad majd otthont, a rá való felké-
szülés során számos programot szerveznek a gyulafe-
hérvári főegyházmegyében is. Veress Sándor Levente 
kászonújfalvi plébánossal, a NEK előkészületi program-
jainak főegyházmegyei koordinátorával és munkatársa-
ival beszélgettünk.

Az Eucharisztia évének mottója: Minden forrásom belőled fakad (Zsolt 87,7)  




