
A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusról  

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust négyévente rendezik meg, leg-
utóbb a Fülöp-szigetek volt a világesemény házigazdája. Jövőre Magyaror-
szágon tartják meg az 52. kongresszust szeptember 13–20. között. Veress 
Sándor Levente elmondta, koordinátorként közvetítő szerepet töltenek be 
a kongresszus szervezői és a gyulafehérvári egyházmegye között. Fábry 
Kornélt, a NEK főtitkárát idézve az eseményt úgy jellemezte, mint egy lelki 
olimpiát. „Ez egy lehetőség arra, hogy az egyház megmutassa önmagát, 
tanúságot tegyen hitéről, az Oltáriszentségről, akiben mi hiszünk, hogy 
valóságosan jelen van Jézus” – fogalmazott. A világkongresszus a Puskás 
Ferenc Stadionban tartandó szentmisével és több mint 5000 gyermek 

közös elsőáldozásával kezdődik szeptember 13-án, vasárnap 16 órakor. 
Eddig több mint 3000 elsőáldozót regisztráltak a Kárpát-medencéből. A 
többi napok programkínálata különböző tanúságtételeket, katekéziseket, 
előadásokat tartalmaz a többféle kulturális és lelkiségi program mellett, 
ugyanakkor nem maradhatnak el a szentmisék és a szentségimádások 
sem. Nagy eseménynek számít majd a zárónapon, a Hősök terén sorra 
kerülő szentmise is 11 órától. A rendezvénysorozatról és részletes prog-
ramjáról bővebben a www.iec2020.hu honlapon lehet olvasni. Szintén e 
weboldalon keresztül már lehetőségük van regisztrálni azoknak, akik részt 
szeretnének venni benne. Az Erdélyből indulóknak az egyházmegye vo-
natokat szervez, erről pontosabb információkat később tesznek közzé. Az 
erdélyi munkacsoport tagjai: Portik-Hegyi Kelemen főesperes-plébános, a 
pasztorális bizottság titkára, Veress Sándor Levente plébános, Csíki Sza-
bolcs plébános, főegyházmegyei ifjúsági lelkész, Balla Imre segédlelkész, 
Zsombori Zsolt akolitus és Zsombori Angella lelkipásztori munkatárs, a 
székelyudvarhelyi Forrás közösség vezetői, valamint Molnár Izabella, a 
pasztorális iroda munkatársa.
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vében?
(NEK)

a szentmise és az örökös szentség-
imádások ünnepi jellegét tudatosíta-
ni, illetve a hívek tevékeny részvéte-
lét előmozdítani a szentmiséken és a 
szentségimádásokon. Az év mottója 
pedig a „Minden forrásom belőled 
fakad” (Zsolt 87,7) lesz. Az Eucharisz-
tia évére egységes házszentelési ké-
pet is terveztek, hátoldalán a követ-

kező imádsággal: „Ha eltávolodunk 
tőle, elveszünk, ha felé fordulunk, 
feltámadunk, ha benne maradunk, 
rendíthetetlenek leszünk, ha vissza-
fordulunk feléje, újjászületünk, ha 
benne lakunk, akkor élünk.” (Szent 
Ágoston gondolatai az Oltáriszent-
ségben jelen lévő Krisztusról.)

Térdhajtás Isten színe előtt

Zsombori Zsolt akolitus, a szervező 
csapat tagja szerint azért fontos szá-
mára a NEK-re való készülés, mert úgy 
véli, olyan dologra fókuszál, amely az 
ő életében és hitben való fejlődésében 
mérföldkőnek számított, ez pedig nem 
más, mint az Oltáriszentség. „Húsz 
évvel ezelőtt, reformátusként egy ka-
tolikus közösségbe járva arra lettem 
fi gyelmes, hogy az emberek mély térd-
hajtással hódolnak az Oltáriszentség 
színe alatt jelen lévő Jézus előtt. Úgy 

gondoltam, ez egy tökéletes gesztus, 
amivel kifejezhetem azt a tényt, hogy 
Isten a mindenható, teremtő és én a 
teremtmény, az ember. Évekig próbál-
gattam az »igazi« térdhajtást, sikerte-
lenül. Majd belső indíttatásra a római 
katolikus vallásra tértem, és a bér-
málkozás szentségében kaptam meg a 
kegyelmet, hogy Isten előtt úgy tudok 
térdet hajtani, amiben érzem annak a 
ténynek a kifejezését, hogy ő az Isten, 
én az »ember«” – osztotta meg. Hozzá-
tette, a NEK-re való készülődésben a 
szentségimádások azok a programok, 
amelyek közel állnak hozzá, és szerve-
zésükben is kész lehetőségeihez mér-
ten segíteni. „A szentségimádásban 
számomra fontos az ének, mely segít, 
hogy fi gyelmem, ha elkalandozna, új-
ra és újra rátekintsek Jézusra; fontos az 

ima, mely segít, hogy gondolataimban 
én is megfogalmazhassak gondola-
tokat Jézushoz, és a csend a legfonto-
sabb, amiben Jézus jelenlétét különö-
sen át tudom élni” – fogalmazott.

Valóságosan megélni 
Isten jelenlétét

Zsombori Zsolt házastársa, Angella 
lelkipásztori munkatárs szintén az 
eucharisztikus világkongresszusra 
való készülődésbe kapcsolódik be a 
szervezőcsapat tagjaként. Érdeklő-
désünkre elmesélte: amellett hogy 
ajándéknak tekinti, hogy segíthet az 
előkészületekben, különös élmény 
számára, hogy nagyapja részt vett a 

világkongresszuson 1938-ban. „Az 
Eucharisztiában Isten létezését való-
ságosan élhetem meg. Életem során 
többször megtapasztaltam az Ő kö-
zelségét, csendes jelenlétét. Ezekből 
a tapasztalatokból, megélt pillanatok-
ból forrásozik a tettrekészségem is, 
hogy ebben a szolgálatban én is jelen 
legyek. Szeretném, vágyam, hogy mi-
nél több embertársamnak lehetősége 
legyen megtapasztalni, átélni, megé-
rezni az átalakító, megújító, reményt 
és hitet adó jelenlétet” – mondta. Úgy 
véli, hogy ez a kongresszus minden 
embernek szól. „Bátorítani tudok 
mindenkit, hogy kezdjenek egy lépést 
tenni Isten keresésében önmaguk és 
mások felé, így formálódik, átalakul a 
világ. Én hiszek benne” – fogalmazott 
a lelkipásztori munkatárs.

 ▴  KORÁBBI  FELVÉTEL:  VERES NÁNDOR

„ Ha eltávolodunk tőle, 
elveszünk, ha felé fordu-
lunk, feltámadunk, ha 
benne maradunk, rendít-
hetetlenek leszünk, ha 
visszafordulunk feléje, 
újjászületünk, ha benne 
lakunk, akkor élünk.

A jövő évi csíksomlyói pünkösdi 
búcsún újra láthatjuk a missziós 
keresztet
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A zarándok monstranciák Hajas László alkotásai
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