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Ajánlás
Örömmel készülünk a Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszusra, amely 2020-ban Budapesten kerül 
megrendezésre. A készület ideje nagyszerű alkalom a 
misszióra, egyéni és közösségi életünk megújulására. 

Ebben az előkészületben kíván segíteni a Nemzet-
közi Eucharisztikus Kongresszus Titkársága, amikor 
évente pasztorális programot állít össze, mely javas-
latként szolgál plébániáink, szerzetes közösségeink, 
lelkiségi mozgalmaink, vagy akár az egyes egyházi 
intézmények és a családok számára.

Az Eucharisztia mindig közösség, Krisztus és az 
egész Egyház cselekménye. Forrás fakad belőle, mely 
táplálja és megújítja keresztény életünket, sőt Krisz-
tus melletti tanúságtételünk által meg akarja újítani 
az egész világot.

A most megjelenő füzetben szervesen egymásra 
épülő ötleteket, javaslatokat találunk, amelyek közül 
nem egy már bevált a gyakorlatban is. Természete-
sen a plébániák, a közösségek és az egyes szemé-
lyek adottságai, igényei és lehetőségei igen eltérőek. 
Mégis bízunk abban, hogy az itt szereplő javasla-
tokból mindenki ki tudja választani, ami hozzá leg-
közelebb áll, és számára leginkább megvalósítható. 
Ne bátortalanítson el senkit, ha a gazdag ajánlat-
ból csak néhányat tud hasznosítani! A fontos, hogy 
tudatosan törekedjünk ezek nyomán a lelki meg-
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újulásra, és kapcsolódjunk egyre szorosabban Krisz-
tushoz az Egyházban és az Egyház vezetésével, hogy 
így az egyének és közösségek élő krisztuskapcsolata 
révén az egész Egyház is egyre dinamikusabbá, egyre 
sugárzóbbá váljon!

2017. pünkösd ünnepén
Erdő Péter bíboros, prímás,  
esztergom-budapesti érsek
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Jelen kiadvánnyal ötleteket szeretnénk adni a 2020-
as budapesti Eucharisztikus Kongresszus első fel-
készülési évére, melynek a témája: „Az Eucharisztia 
keresztény életünk forrása”.

Ez az év lehetőséget ad arra, hogy egyénileg elmé-
lyítsük kapcsolatunkat hitünk nagy kincsével, az 
Eucharisztia misztériumával.

Az itt csokorba gyűjtött ötletek, lehetőségek ter-
mészetesen nem évülnek el az év végeztével; bízunk 
benne, hogy a későbbiekben is hasznosnak bizonyul-
nak majd.

A kiadvány ötleteket, lehetőséget tartalmaz a tel-
jesség igénye nélkül. Ne akarjunk mindent egyszerre 
kipróbálni. Szemezgessünk belőlük, és amire legin-
kább indít a Lélek, azt mélyítsük el.

Nem titkolt szándékunk, hogy hitünknek új lendü-
letet adjon, s beépüljön egyéni és közösségi életünk-
be.

Köszönjük a NEK ötletládájába dobott javaslatokat. 
Továbbra is várjuk az év során születő ötleteket itt: 
www.iec2020.hu/otletlada.

A Szentlélek vezessen bennünket, hogy az előttünk 
álló évben minél teljesebben fogadhassuk be Isten 
számunkra készített ajándékait!

Fábry Kornél, a NEK főtitkára                                                                                           
Gáspár István, az OLI igazgatója

Bevezető
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Hogyan használjuk?
A füzet hét részből áll. A bevezető után találha-
tó néhány ötlet, melyet az egész felkészülési évben 
lehet használni, majd a liturgikus évre felfűzött ötle-
tek következnek. A lap oldalán a kis piktogramok a 
célcsoportokat jelzik, akik leginkább tudják haszno-
sítani az ott található ötleteket.

A harmadik részben néhány link található hasznos 
honlapokkal, valamint az Eucharisztiáról szóló köny-
vek. 

A negyedik részben ötleteket találunk táborok 
eucharisztikussá tételéhez.

Az ötödik részben az eddig tudomásunkra jutott 
eucharisztikus programok, képzések, kurzusok közel 
sem teljes listája szerepel, mely az év során folyama-
tosan bővülhet. Bármely közösség, plébánia, kegy-
hely, lelkigyakorlatos ház eucharisztikus programját 
szívesen megosztjuk a hírlevélben, ha időben elkül-
dik a hirlevel@iec2020.hu címre.

A hatodik részben rövid segítség olvasható a szent-
ségimádáshoz; tíz gondolat, mely segíti az elmélyü-
lést.

Végül a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia  
(MKPK) által jóváhagyott ima szerepel, melynek 
imád kozásával mindenki bekapcsolódhat az előké-
születekbe.
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általános
(főként plébániai,  

templomi közösségek számára)

karitászcsoportok számára

hitoktatók és iskolák részére

az ifjúságnak és ministránsoknak

közösségek, kisebb csoportok részére

családoknak
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1. rendszeres szentségimádás akár külön csoportok-
nak (gyerekek, férfiak stb.);

2. ima közösségeinkért, lelki megújulásunkért, a 
Kongresszusért heti rendszerességgel;

3. a hónap szentjei és az Eucharisztia: a rendszeres 
szentségimádáson túl, a szentmise után félórás 
csendes szentségimádás az adott szent néhány 
gondolatával; példájából erőt meríteni a minden-
napi küzdelmekhez:

2017.
június:  Páduai Szent Antal
július:  Loyolai Szent Ignác
augusztus:  Szent István király
szeptember:  Szent Pio atya
október:  Szent XXIII. János pápa
november:  Árpád-házi Szent Erzsébet
december:  Keresztes Szent János

2018.
január:  Bosco Szent János
február:  Szent Skolasztika
március:  Istenes Szent János
április:  Sienai Szent Katalin
május:  Szent Rita

I.Ötletek az egész  
felkészülési évre



14

Természetesen rajtuk kívül lehet más szentet is 
választani, vagy többek gondolatait, írásait fel-
használni.
Plébániai újságban havi két alkalommal rövid 
hír: „Kongresszusra készülve” (egyik alkalom: a 
hónap szentje és az Eucharisztia; másik alkalom: 
a hívek gondolatai, élményei az Eucharisztiával 
kapcsolatban);

4. kórházakban és idősek otthonában a szentmise 
után lehetőséget teremteni a szentségimádásra is.
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JÚNIUS 
A Szentlélek eljövetele, mely küldetést ad

1. Engedjem, hogy a Szentlélek megszólítson, köves-
sem indításait, törekedjem arra, hogy megismer-
jem magamban a Szentlélek vágyódásait.

2. Emlékezzem vissza bérmálásom ünnepére. Mikor, 
hol bérmáltak? Ki bérmált? Milyen emlékeim van-
nak az ünnepről? Mit jelent számomra ez a szent-
ség? Írjak hálaadó imát a bérmálásban kapott 
kegyelmekért.

3. Tarthatunk a pünkösdhöz kapcsolódóan egy-
házközségi majálist, juniálist. Délelőtt tartsunk 
gyermekprogramokat, délben szentmisét, közös 
bográcsozást, majd délután családi szabadidős 
programokat (például mentő- vagy tűzoltóautó-
bemutató, autók és egyéb járművek megáldása, 
íjászat, kézművesség stb.).

4. Ünnepek vagy világnapok alkalmával megáld-
hatjuk a különböző életállapotokban élőket (pl.  
szülőket, nagyszülőket), a különféle hivatásokat 
gyakorlókat (pl. pedagógusokat, egészségügyben 
vagy tömegkommunikációban dolgozókat).

Ötletek a liturgikus  
évhez kapcsolódva II.
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5. Imádkozzunk az Egyházért, amely olyan mérték-
ben lesz hiteles és elkötelezett, amilyen mérték-
ben én magam is azzá válok.

6. Felkutathatjuk templomunk történetét, és közzé 
tehetjük kutatásunk eredményeit.

7. Tarthatunk (ismeretterjesztő, teológiai) előadás-
sorozatot a plébánián kéthetente, havonta:
 � az Eucharisztikus Kongresszus szerepe, jelen-

tősége, története;
 � mit jelent számunkra az Eucharisztia, annak 

tisztelete. Az Eucharisztia alapítása;
 � az Egyház és az Oltáriszentség;
 � az Eucharisztia és a Szentírás;
 � az Eucharisztia megjelenése a művészetek-

ben;
 � az Eucharisztiával kapcsolatos teológiai írá-

sok, gondolatok (Bangha Béla, Prohászka 
Ottokár, Szunyogh Xavér stb.)

 � szentek, akik kiemelten kötődtek az Oltá-
riszentséghez (például Brenner János, Bódi 
Magdi, Kaszap István, Carlo Acutis, Chiara 
Badano, Szent Tarzíciusz, Szent Lúcia, Szent 
Paszkál, Boldog Batthyány-Strattmann Lász-
ló);

 � kerekasztal-beszélgetés: Mit tehetek, hogy 
segítsem az eucharisztikus Jézust cseleked-
ni az életemben, templomi közösségek életé-
ben? Hiteles, híres emberek meghívása.
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8. Írhatunk Eucharisztiával kapcsolatos sorozatot 
újságokban, kalendáriumokban. Szerkeszthetünk 
saját kiadványokat.

9. Hogyan tudnánk segíteni az elsőáldozók és szü-
leik felkészítésében hitoktatóinkat, papjain-
kat? Letölthető segédanyagokat találunk ehhez 
az Országos Lelkipásztori Intézet honlapján:  
oli.katolikus.hu.

10. Előző évi elsőáldozóknak és szüleiknek kínálha-
tunk valamilyen szolgálatot a következő évben 
elsőáldozók felkészítésében (például tanúságté-
tel, agapé készítése, gyerekek kísérik be az idei 
elsőáldozókat a templomba vagy adják át nekik 
az elsőáldozók napi imáját...)

11. Elsőáldozók (és bérmálkozók) találkozóin tartha-
tunk rövid szentségimádást is felszentelt szentsé-
gi kápolnában vagy templomban.

12. Tanévzáró szentmisére a gyerekek tanáraikat, szü-
leiket is meghívhatják. A végzős diákokról lehet 
külön megemlékezés a szentmisében.

13. Evangelizálásra való „megbízólevél” átadása pün-
kösdkor.

14. Ki volt Carlo Acutist? Verseny, ki talál több olyan 
szentet, híres embert, akinek életében az Oltári-
szentség fontos szerepet játszott. Érdeklődj csa-
ládodban is!

15. Hogyan tudnék tanúságot tenni hitemről közvet-
len környezetemben, az iskolában, a munkahe-
lyemen, a családomban? Mit tehetek azért, hogy 
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Jézus ott legyen ezeken a helyeken? Hogyan tud-
nám kollégáimat, társaimat, családtagjaimat segí-
teni abban, hogy találkozzanak Isten szeretetével?

16. Ebben a hónapban keressek alkalmakat arra, hogy 
szolgáljam egyházközségünket, közösségünket. 
Hogyan tudnék részt venni családommal a temp-
lom és a plébánia szolgálatában? Számos lehető-
ségünk adódik: felolvasás a szentmiséken, temp-
lomtakarítás, díszítés, körmenetek segítése stb. 
Mit tehetek templomunk felújításáért?

17. Az úrnapi körmenet előkészítésében részt vehet-
nek a családok, gyerekekkel együtt.

18. Szervezhetünk fáklyás körmenetet is.

JÚLIUS – AUGUSZTUS

19. A nyári szabadság idején előre tervezzük meg, 
hogy vasárnap hogyan tudunk eljutni szentmisé-
re?

20. Mit tehetünk plébániánk weboldaláért, interne-
tes megjelenéséért? Hogyan ragyoghat át ezeken 
a felületeken az evangélium fénye?

21. Keressünk lehetőségeket az evangelizációra 
az interneten is. Használom-e a Facebookot, a 
Twittert az evangélium továbbadására?



19

22. A szentsegimadas.hu oldalra fel lehet tölteni az 
egyházmegyei információkat.

23. Hogyan hirdethetjük Jézust településünk nem hívő 
lakóinak? Hogyan válhatunk meghívó Egyházzá?

24.  „A szentek hite megújítja a világot” – mondta 
egyik beszédében XVI. Benedek pápa. Megújítja-e 
az én hitem családom, környezetem, munkahe-
lyem hitét, életét?

25. Szent István király Intelmeinek példájára én is 
megfogalmazhatom a magam „hagyatékát”, intel-
meimet az utókor számára.

26. Mennyire ismerem a védőszentemet? Mit tudok 
az életéről? Ha csak kevéssé ismerem, kereshetek 
több információt róla.

27. Van-e olyan szegény család vagy egyedülálló az 
utcánkban, környezetünkben, akiknek segíthe-
tünk akár látogatással, akár egyéb módon?

28. Megszervezhetjük a beteglátogatásokat.
29. Mit tehetünk plébániánk időseiért, betegeikért? 

Mit tanulhatunk tőlük a betegség hittel való elfo-
gadásáról?

30. Találhatunk megoldást arra, hogy az egyedül élő 
idősek is eljuthassanak a vasárnapi szentmisére. 
Szervezhetünk zarándoklatot számukra. Kereshe-
tünk alkalmat a betegek kenetének ünnepélyes 
kiszolgáltatására.

31. Van-e lehetőség arra, hogy betegeinkhez vasárna-
ponként civil áldoztatók vigyék el az Oltáriszent-
séget?



20

32. Növelhetjük a szegények, fogyatékosok iránti 
érzékenységet például honlapok látássérült ver-
ziójával.

33. Társasjáték ministránsoknak / hittanosoknak.
34. Fotó-kiállítás A nyáron ebben a templomban 

imádkoztam címmel. A nyár folyamán látogatott 
templomról fényképet készíthetnek a gyerekek, 
majd szeptemberben ezekből kiállítás szervezhe-
tő.

35. Fotópályázatot hirdethetünk az Eucharisztiáról 
fiataloknak (de áldoztatást ne fényképezzük!).

36. Filmforgatási lehetőség fiatalokkal, akik tanúságot 
tesznek az Eucharisztiáról.

37. Hirdethetünk rajzpályázatot, ostyatervezést.
38. Szervezhetünk lelkigyakorlatot plébániánk fiatal-

jainak valamelyik szerzetesközösségnél.
39. Ministránsaink az oltár körül szolgálók lelkes csa-

pata. Szervezhetünk számukra ministránsgyűlést, 
kirándulást, tábort.

40. Szervezhetünk internetes vetélkedőt ministráns-
csoportoknak – liturgia, Oltáriszentség témakör-
ben... A döntő már élőben lehetne.

41. Biciklis szentségimádás fiataloknak: megszervez-
hetjük a Balaton körbekerékpározását, megláto-
gatva az érintett települések templomait.

42. Tarthatunk ünnepi imavirrasztást a Boldog asszony 
tiszteletére valamelyik Mária-ünnephez kapcsoló-
dóan.
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43. Bekapcsolódhatunk a Vándor Evangélium prog-
ramjába. A Vándor Evangélium a budapesti Város-
misszió egyik hivatalos programja volt, amely-
ben az óta is 1700 család vesz aktívan részt. A 
program azzal a céllal jött lére, hogy segít-
se a plébániák életének megújítását és a hívek 
újraevangelizálását. Mottójuk: „Imádság, közös-
ség, küldetés”. Részletek a program honlapján:  
www.vandorevangelium.hu

44. Szervezhetünk nyári lelkigyakorlatot, család-, ifjú-
sági, hittantábort az Eucharisztia titkára összpon-
tosítva, szem előtt tartva ennek az évnek a mot-
tóját: „Az Eucharisztia: keresztény életünk forrása.”

45. Ajánljuk táborokban, lelkigyakorlatok során, csa-
ládcsoportokban, kisközösségekben átgondolás-
ra, majd megosztásra. Vegyük nagyító alá eddigi 
személyes kapcsolatunkat az Eucharisztia titkával:
 � Mit jelent számomra Jézus valóságos jelenléte 

az Oltáriszentségben?
 � Azért játszik fontos szerepet az életemben, 

mert…
 � Eddig azért nem figyeltem fel rá, mert…
 � Ha valaki megkérdezné tőlem, miért hiszek az 

Eucharisztia titkában, azt válaszolnám, hogy…
 � Számomra a szentmise azt jelenti, hogy…
 � Azért öröm részt venni rajta, mert…
 � A szentmisén való részvételben az jelent szá-

momra nehézséget, hogy…
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 � Arra vágyom leginkább a szentmisén való 
részvételemben, hogy…

 � Az hátráltat ebben, hogy…
 � Az segítene ebben, hogy… 
 � Ha nem hinnék az Eucharisztia titkában, az 

számomra azt jelentené, hogy…
 � A szentmisén való aktív odafigyelésemet az 

akadályozza, hogy…
 � A hitben való növekedésben az segítene, ha… 
 � Mit jelent számomra az Oltáriszentség?
 � …amit megvallok?
 � …amit megélek?
 � …amit ünneplek?
 � …amit megízlelek?
 � …amit megosztok?
 � Az Oltáriszentséggel való kapcsolatom törté-

nete
 � Belé vetett hitem krízisei
 � A legemlékezetesebb szentmise/szentségimá-

dás életemben az volt, amikor…
 � Hol az Oltáriszentség helye az életemben, a 

családom, közösségem életében? 
 � Hogy újra felfedezhessem a szentmise és a 

szentségimádás értékét, azt tehetném, hogy…
 � Hogy családommal minél aktívabban vegyünk 

részt a szentmisén, ennek érdekében azt 
tehetnénk, hogy...

 � A szavakon túl azokat a mozdulatokat, ame-
lyeket a liturgia során teszünk (mint a térd-
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hajtás, a mellverés vagy a keresztvetés), úgy 
tudnám mélyíteni, hogy…

 � Mivel tudnám segíteni önmagamat és csalá-
domat, hogy mélyebben átélhessük a vasár-
napi szentmisét?

 � Segítheti a felkészülést és az elmélyülést az 
Új Ember Kiadónál megrendelhető Adoremus 
liturgikus folyóirat rendszeres forgatása.

 � Van-e lehetőségem arra, hogy időnként hét-
köznapi szentmisékre is eljussak?

46. Házastársammal kereshetünk alkalmat arra, hogy 
hetente egy estét, havonta egy napot, évente egy 
hétvégét kettesben töltsünk, gyermekek és uno-
kák nélkül.

47. Felidézhetjük, melyek voltak közös életünk leg-
meghittebb pillanatai. Adjunk hálát értük együtt!

48. A héten időt szánhatunk arra, hogy megbeszéljük 
házastársammal a következőket:
 � Miért adsz hálát leginkább velem kapcsolat-

ban Istennek?
 � Mi az, ami nehézséget okoz neked kettőnk 

kapcsolatában?
 � Mit tehetek azért, hogy boldogabb légy?
 � Miben segíthetnék neked többet?
 � Mit tehetnék, hogy jobb férjed/feleséged le -

gyek? 
49. Megünnepelhetjük házassági évfordulónkat. Ismét 

elővehetjük az esküvői szentírási szövegeket, az 
eskető pap akkori tanácsait, az ünnepen készült 
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fényképeket. Írhatunk közösen imát házasságun-
kért. Megújíthatjuk hűségígéretünket egy szentmi-
se keretében vagy utána.

50. Szervezhetünk kiállítást a plébánián az elmúlt 
korok esküvői képeiből, szokásaiból.

51. Tarthatunk agapét egy-egy ünnephez, templom-
búcsúhoz kötődően a szentmise után.

 
 

SZEPTEMBER
tanévkezdet, a Szentírás helye saját életemben és 
családoméban

52. Szentírás vasárnapján adhatunk Szentírást aján-
dékba mindazoknak, akik ígéretet tesznek rá, hogy 
forgatni is fogják azt. Meghívhatjuk az egyházköz-
ség híveit Szentírással kapcsolatos képzésekre, 
közös imádságra, közös bibliaolvasásra, amelyek 
során megtanulhatjuk, hányféleképpen meríthe-
tünk Isten igéjéből mind egyénileg, mind család-
jainkban, kisközösségeinkben.

53. A Szentírás vasárnapján meg lehet áldani a Bibliát.
54. Különböző képzéseket indíthatunk a plébánián:

 � liturgikus (tovább)képzés gitáros énekkarok-
nak, lelkipásztori munkatársaknak;

 � különböző célcsoportok (például hitoktatók, 
pedagógusok) képzéseiben témává tenni a 
kapcsolódó területeket: szentmise, Oltári-
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szentség, szentségimádás – elméleti és gya-
korlati ismeretek;

 � gyakorlati, szervezési kérdések (például 
szentségimádás összeállítása, egész napos 
szentségimádás megszervezése, szentség-
imádók felkérése…);

 � adorációs iskola – Emmánuel Közösség;
 � imaiskola, imamódok, katolikus bibliaolva-

sási módszerek…;
 � előadássorozat (magyarázat) a szentmiséről 

(az „átlaghívő” számára is érthető módon);
 � bibliodráma-csoport – témája: Eucharisztia.

55. Milyen szerepet játszik a Szentírás személyes és 
családi életemben? Mit tehetek, hogy ne csak 
morzsa legyen, hanem napi táplálékká váljék 
számomra? Kitehetem az asztalomra vagy más 
kiemelt helyre a Szentírást. Kereshetek alkalma-
kat arra, hogy megbeszéljem valakivel, mi érintett 
meg az aznapi evangéliumból; járhatok bibliaórá-
ra. Van-e lehetőségem magammal vinni a tömeg-
közlekedésben, a munkahelyemre, hogy napköz-
ben is olvasni tudjam, ha időm engedi?

56. Ismerem-e a Napi Evangéliumot (www.evangelium.
katolikus.hu) vagy az Örömhír SMS-t (uj.katolikus.
hu/cikk.php?h=65)? Népszerűsíthetem ezeket az 
evangelizációs lehetőségeket egyházközségem-
ben.

57. Nagyobb városokban mobilapplikáció, kapcsolód-
va az Evangélium365-höz.



26

 � szentgyónási lehetőség (a felkészülés lépései, 
lelkitükrök, a gyónás módja, esetleg mikor, 
hol lehet gyónni...);

 � szentmise-lehetőségek;
 � szentségimádási alkalmak;
 � egyéb;

58. ugyanez a tartalom web-es felületen;
59. hírleveles feliratkozási lehetőséggel, kiegészítve 

az Evangélium365-tel.
60. A karácsonyig tartó időszakban, minden vasárnapi 

szentmise előtt elolvashatom az aznapi szentírási 
olvasmányokat.

61. Ez az időszak lehetőséget nyújt, hogy különöskép-
pen odafigyeljek a szentmise homíliáira.

62. Részt vehetek a Nyitott Templomok Napja prog-
ramsorozatban. Hogyan tudnánk az evangelizáció 
szolgálatába állítani ezt a lehetőséget?

63. Szervezhetünk nyitott gyóntatószékek napját a 
Nyitott Templomok Napja mintájára.

64. Tekinthetünk úgy a nem hívőkre, mint akik még 
nem ismerték meg Isten szeretetét. Mit tehetnénk 
akár egyéni, akár közösségi szinten azért, hogy 
minél többen megtapasztalják Isten szeretetét? 
Hogyan vihetem bele leghétköznapibb találkozá-
saimba is Istenhez tartozásomat?

65. Van-e templom iskolám, munkahelyem közelé-
ben? Kereshetek lehetőséget arra, hogy napköz-
ben vagy hazafelé tartva betérjek néhány percre.
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66. Jótékony célú programot szervezhetünk a Kari-
tásszal együtt – például örökbe fogadni egy gyer-
mek támogatását, vagy egy osztály örökbe fogad 
egy idősek otthonát vagy papi otthont.

67. Szentírás vasárnapján a hittanos gyerekek előad-
hatnak egy színdarabot valamelyik bibliai törté-
netből, utána teázásra hívják a híveket.

68. A Nyitott Templomok Napjárara minden gyerek 
egy tégla alakú dobozba gyűjtheti a jó cselekede-
teit jelképező papírgalacsinokat. Majd ezekből a 
téglákból templomot lehet építeni.

69. A tanév elején a Veni Sancte-hoz kapcsolódva 
tarthatunk tanszermegáldást; kérjük Isten áldá-
sát a gyermekek tolltartóira, ellenőrzőire, iskola-
táskáira, amelyekkel elkezdik a tanévet. Adhatunk 
nekik számukra is megszólító erejű szentké-
pet, idézetet, igekártyát, amelyet az íróasztaluk-
ra tehetnek, hogy lelkesítse őket és irányt mutas-
son nekik, amikor nehéz a tanulás. Az elsősöket, 
valamint azokat, akik most kezdenek új iskolában, 
külön köszönthetjük a szentmisén.

70. Gyerekek részére szentségimádást szervezhetünk.
71. Részt vehetünk a Szakrális Művészetek Hete 

programjain. Részletek az esemény honlapján:  
www.ars-sacra.hu

72. Létrehozhatunk férfi csoportot a plébánián, meg-
hívhatjuk a férfiakat is az ünnepi asszisztencia 
szolgálatába. Az első lépések megtételét köny-
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nyítik az Országos Lelkipásztori Intézet honlapján 
található segédanyagok.

73. Megbeszélhetjük közösségünkben, plébánosunk-
kal, hogy az év során havonta feldolgozunk egy-
egy pápai enciklikát, melyek a vasárnap megszen-
telésével és az Eucharisztia titkával foglalkoznak.

74. Van-e feszület a lakásomban? Ha nincs, hol tud-
nám elhelyezni?

75. Próbáljam meg konkrét tettekkel kimutatni szere-
tetemet családom, munkatársaim felé.

OKTÓBER
Az igeliturgia misztériumának szemlélése egészen 
karácsonyig. Rózsafüzér hónapja

 
76. Milyen módon emlékeztethetjük a templomaink-

ba betérőket az Eucharisztikus Kongresszusra való 
készület évére?

77. Melyek azok a könyvek, amelyek táplálni, mélyíte-
ni tudják hitünket az Eucharisztiában az év során?

78. Október a rózsafüzér hónapja – „aki az Eucharisz-
tiában nekünk adta önmagát”.

79. Lehet nálunk rózsafüzér, amerre csak járunk; hor-
dozhatjuk az autónkban, a zsebünkben.

80. Milyen szerepet játszik a rózsafüzér az életemben?
81. Készíthetünk hároméves felkészülési tervet a 

templom szentélyének, a liturgikus eszközök, terí-
tők, ruhák megújítására.
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82. Ha még nincs, alapíthatunk oltáregyletet, vagy 
Eucharisztikus Élet Csoportokat, csatlakozva az 
EÉM-hoz (www.oltaregyesulet.hu/eucharisztikus_
elet_mozgalom), ahol a tagság fő feladata a szent-
misébe való aktív bekapcsolódás, a templom kül-
ső, belső arculatának gondozása.

83. A gyerekekkel lehet rózsafüzért készíteni.
84. Üreges, szétnyitható gömbökből óriás rózsafüzér 

készítése, melynek belsejébe ima közben lehet 
elhelyezni az imaszándékokat. Óriás rózsafüzér 
készíthető még gesztenyéből, gubacsból, fago-
lyókból.

85. Diákmise, ovis mise szervezése: meg lehet szólíta-
ni a gyerekeket, adhatunk feladatot nekik.

86. Tarthatunk alkalmakat, amelyek során az egyház-
község különféle csoportjai, közösségei vezetik a 
rózsafüzért.

87. Népszerűsíthetjük a rózsafüzér társulatot. Példá-
ul férfi, kamasz, nagycsaládos egyéb csoportokat 
alakíthatunk.  

88. Öt percet adj a napodból, és életedben, halálod-
ban minden hónapban lesz érted szentmise.

89. Tarthatunk a tagok számára közösségi alkalmakat 
is, amelyek során beszélgetni tudnak egymással.

90. Imádkozhatjuk közösen reggel, délben és este az 
Úrangyalát, akár egyénileg, akár a családban vagy 
közösségeinkben, egy-egy konkrét szándékra.

91. Imádkozhatunk a családban közösen egy-egy 
tized rózsafüzért.
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NOVEMBER
az életrendezés hónapja

 
92. Végezhetünk kilencedet a tisztítótűzben szenvedő 

lelkekért (ajánlott november 2. és 9. között végez-
ni).

93. Tehetünk szemlélődő, csendes sétát egy temető-
ben, „beszélgethetünk” az elhunytakkal.

94. Ki templomunk, plébániánk védőszentje? Hogyan 
tudjuk ünnepélyesebbé tenni templomunk 
búcsúját családjaink, közösségeink segítségével? 
Hívhatunk vendég atyákat az ünnepi szentmisé-
re, árusíthatunk egyházi könyveket, tarthatunk a 
gyermekek számára bábelőadást, a felnőttek szá-
mára filmklubot, étkezhetünk közösen az ünnepi 
szentmise után, stb.

95. Templombúcsúra meghívhatjuk a szomszédos 
plébániák híveit. Mi is szervezhetünk gyalogos 
zarándoklatot.

96. Mit tehetnék, hogy szentgyónásaim rendszereseb-
bek legyenek? Mikor, hol tudok gyónni?

97. Hogyan készülhetnék fel rá jobban, hogy a kien-
gesztelődés valóban ünnep lehessen?

98. Van-e lelkivezetőm? Ha nincs, kérhetem Istent, 
hogy küldjön nekem. Ha van, hálát adhatok érte 
és imádkozhatok érte minél gyakrabban.

99. Van-e temetőnkben papi, szerzetesi sír, sírkert? 
Gondozza-e valaki ezt? Felkereshetjük együtt.
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100. Megszólíthatjuk azokat, akik az elmúlt évben 
elhunyt hozzátartozóiknak egyházi temetést kér-
tek. Meghívhatjuk őket az elhunytakért mondott 
szentmisére, amelyet közös beszélgetés követ.

101. Mindenszentek estéjén szentek felvonulása: Ren-
dezhetünk jelmezes bemutatót, ahol valamelyik 
szentnek öltözhetnek be a gyerekek.

102. Átelmélkedhetjük a Credo utolsó sorait: „hiszem 
(…) a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát; a 
test feltámadását és az örök életet.” Mit jelente-
nek számomra ezek a sorok?

103. Advent közeledtével közös koszorúkészítésre hív-
hatjuk a családokat, akik otthon együtt imádkoz-
hatnak esténként az elkészült adventi koszorú 
mellett. Ha lehetséges, az alapanyagokat a plé-
bánia szerezze be. A koszorúkészítés végeztével 
tarthatunk rövid beszédet, beszélgetést az advent 
jelentőségéről, együtt imádkozhatunk. Nem 
barkácsműhelyről van szó, hanem az advent lel-
kületének átadásáról.

DECEMBER
készületünk a megtestesülés ünneplésére

 
104. Hogyan csendesíthetem le jobban adventben az 

életemet? Hol tudom csökkenteni a televízió, a 
számítógép, a rádió használatát?
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105. Az Eucharisztia vételének feltétele a kegyelmi 
állapot. Tarthatunk bűnbánati napot, bűnbána-
ti liturgiát adventben és nagyböjtben. Ezekre az 
alkalmakra célszerű több gyóntatóatyát is meg-
hívni.

106. Tarthatunk imádságos virrasztást vagy versekkel, 
énekekkel gazdagított ünnepélyes gyertyagyújtást 
az advent első vasárnapját megelőző szombaton.

107. Az év során egyszer időt szánhatunk arra, hogy 
részt vegyünk egy lelkigyakorlaton valamelyik 
hazai lelkigyakorlatos házban. Néhány lehetőség:
 � Szent Gellért Lelkigyakorlatos Ház (Leányfalu) 

szentgellerthaz.katolikus.hu
 � Szív Lelkiségi Központ (Tahi) 

www.sziv.communio.hu
 � Életrendezés Háza (Püspökszentlászló) 

eletrendezeshaza.hu
 � Manréza Lelkigyakorlatos Ház (Dobogókő) 

manreza.hu
 � Mater Salvatoris Lelkigyakoratos Ház és  

Konferenciaközpont (Gödöllő) 
www.matersalvatoris.hu

108. Hogyan lehet vonzóvá tenni a gyermekek számára 
a roratékat? A hajnali szentmise után tarthatunk 
közös reggelit, játszunk társasjátékokat, beszél-
gethetünk a gyerekekkel. Kerüljenek szóba az 
adventre tett elhatározások is.
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109. Gyerekeknek szervezhetünk betlehemezést. A 
je lentkező családokhoz elmenve betlehemmel, 
röviden előadják Jézus születésének eseményeit.

110. Hittanos szilveszter: együtt tölthetik ezt az estét a 
hittanos családok vagy csak a gyerekek.

111. A szentmisék után vagy a közösségi alkalmak 
során süteményeket is oszthatunk, amelyekbe, a 

„szerencse sütik” mintájára, kis cédulákon szent-
írási igéket, idézeteket sütünk.

112. Nézhetünk közösen filmeket. Az alábbi lista sza-
badon kiegészíthető:
 � Robert Barron amerikai pap az interne-

tet használja az evangelizációra. Filmjei a  
www.wordonfire.org honlapon érhetők el;

 � Az utolsó hegycsúcs (La última cima, spanyol 
film);

 � Sugárzó életek sorozat: életrajzi filmek Mária, 
Szent XXIII. János pápa, Szent II. János Pál 
pápa, Péter apostol, Avilai Szent Teréz, Szent 
Pio atya, Szent Fausztina nővér, Szent Ágos-
ton, Assisi Szent Ferenc, Páduai Szent Antal, 
Casciai Szent Rita, Kalkuttai Szent Teréz anya, 
Bosco Szent János és más szentek életéről;

 � keresztény filmek a www.keresztenyfilmek.hu 
weboldalról;

 � dokumentumfilmek a torinói lepelről, a 
qumrani tekercsekről.
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113. Szentcsalád vasárnapján meghívhatjuk a temp-
lomba a jubiláns házaspárokat, akik megújíthat-
ják a házasságkötéskor tett ígéreteiket a szentmi-
sében. Az anyakönyv alapján visszakereshetőek 
az egyházközségben kötött házasságok időpont-
jai. Ez a találkozás is lehetőség az evangelizációra.

114. Feleleveníthetjük a „szentcsalád-járás” hagyomá-
nyát a plébánia közösségeiben.

115. Teremthetünk alkalmat a kölcsönös kiengesztelő-
désre a családban is (a szülőknek egymás között, 
a szülők, a gyermekek és a nagyszülők között).

JANUÁR
a szentségimádás hónapja

 
116. Lehetőséget teremthetek arra, hogy hetente egy-

szer eljussak szentségimádásra. Milyen lehetősé-
gek adottak erre a lakóhelyemen? Kereshetek tár-
sakat, akikkel közösen vállalunk szentségimádást. 

117. Egy rövid templomlátogatás során átgondolha-
tom: milyen akadályok állnak imaéletem útjában? 
Mi tudná segíteni imaéletem fejlődését?

118. Hogyan helyezhetném Istent életem középpont-
jába? Mit tehetek ezért konkrétan személyes éle-
temben, családom életében és közösségünkben?

119. Egy szentségimádás során gondoljam át, van-e  
az életemnek olyan területe, amely rendezésre 
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szorul? Mit jelent számomra az életrendezés? Hol 
szeretné Jézus gyógyítani az életemet?

120. Tanulhatjuk a szentségimádást. Mi a szentség-
imádás, hogyan kell szentségimádást végezni? –  
Imaiskolák.

121. Imaösvényt hozhatunk létre: imádság az érzék-
szervekkel – aktív és tudatos részvétel felszítása.

122. Hetente egyszer tarthatunk egész napos szent-
ségimádást templomunkban.

123. Egy csendes ima, szentségimádás során meg-
kérdezhetem Jézustól: „Uram, mi a következő lé -
pés számomra az életszentség útján? Hol vársz 
engem? Mit kell elhagynom, és mit kell megten-
nem? Mivel tudnék örömet szerezni Neked?”

124. Tarthatunk ünnepekhez kötődően szentségimá-
dási alkalmakat különböző stílusban: például 
rózsafüzéres, csendes, dicsőítő…

125. Tarthatunk eucharisztikus lelkinapot – Kilépni a 
mindennapok rohanásából, nyűgjéből. Megállni, 
elmélkedni, megélni.
Téma-ötletek:   
 � valóságos jelenlét a szentmisében –  

„Aki hozzám jön, nem éhezik”
 � az Oltáriszentség gyógyír a szenvedésre
 � evangelizáció az Eucharisztia által
 � az Eucharisztia és a nevelés
 � a szentségimádás belső tapasztalata –  

a szív ébredése
 � gyakori nehézségek az imában
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126. Kiírhatunk pályázatot eucharisztikus zenék kom-
ponálására, illetve Eucharisztiához kapcsolódó 
imádságok, novellák, versek írására.

127. Tarthatunk rendszeresen ifjúsági zenés virrasz tási 
alkalmakat.

128. Tarthatunk gyerek szentségimádásokat.
129. A Szűzanyával az Oltáriszentség előtt (szülők-

gyermekek közös szentségimádása, imádsága).
130. Imádkozhatunk együtt a családban, együtt a gyer-

mekekkel és kettesben házastársammal is.
 

FEBRUÁR
a nagyböjti időszak a szentmise áldozati liturgiájá-
nak átélésére ad lehetőséget

 
131. Tarthatunk felnőtt katekézist a plébánián az 

Eucharisztia, a szentmise, az áldozás témáját 
érintve.

132. A házszentelés mindig kiváló alkalmat nyújt a csa-
ládlátogatásra. Lehetőséget teremthetünk erre a 
hónap során.

133. Tudom-e, mikor volt a keresztelésem, elsőáldo-
zásom, bérmálásom napja? A születésnapomon 
túl megünnepelhetem ezt a napot is azzal, hogy 
imádkozom szüleimért, keresztszüleimért és a 
papért, aki megkeresztelt.

134. Szervezhetünk Eucharisztiára irányuló család- és 
hittantábort.
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135. Az egyházközségi képviselőtestület kihelyezett 
munkahétvégéje alapulhat az Eucharisztia titkán.

136. Kihasználhatjuk a házasság hete adta lehetősége-
ket, amely ugyan nem egyházi, hanem civil kezde-
ményezés, ám nagyon is építhetünk rá, hiszen épp 
e jellegénél fogva evangelizál. Hívhatunk előadó-
kat, tarthatunk programokat, s ezekre meghívhat-
juk a nem hívő házaspárokat is.

137. Szervezhetünk családi, közösségi vagy plébániai 
zarándoklatot. Kereshetünk felelősöket, akik segí-
tenek összefogni a szervezést.

138. Szervezhetünk találkozókat a már meglevő kis-
csoportok, közösségek – például egyházközségek, 
esperesi kerületek – között, ahol helye van a tanú-
ságtételeknek, beszélgetéseknek és a közös imád-
ságnak.

139. Egy-egy jól előkészített plébániai eseményre 
meghívhatjuk néhány lelkiségi mozgalom képvi-
selőit. Lehetőséget adhatunk a velük való találko-
zásra, beszélgetésre.

140. Bekapcsolódhatunk a kerület, a város, a falu éle-
tébe. A falunapon az egyházközség is állíthat 
sátrat, amelyben minden korosztálynak progra-
mot kínál. Vonzó módon adjunk lehetőséget az 
egyházközséghez való csatlakozásra. A sátorban 
gyűjthetünk imaszándékokat is: a látogatók név-
telenül, cédulára írva helyezzék imaszándékai-
kat egy ládába, s a következő vasárnap ezekért a 
szándékokért imádkozzon a közösség.
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141. Egy gyalogos zarándoklat során megéljük, hogy 
a hit folyamatos úton levés Isten felé. A plébá-
nia zarándoklatát segítheti, ha valamelyik kiépí-
tett zarándokúton kelünk útra. Ennek meg-
szervezésében a zarándokutak kialakítói is 
segítségünkre lehetnek. További információt a 
www.viamargaritarum.info és a mariaut.hu olda-
lon találunk.

142. Kialakíthatunk családi szentélyt, imasarkot ott-
honunkban, ahol el tudunk helyezni egy ikont, 
gyertyát vagy a Szentírást a közös imádsághoz. 
Meghívhatjuk plébánosunkat, hogy áldja meg az 
imádságnak e helyét. A családon belül is adha-
tunk egymásnak ötleteket a közös imádságra.

143. Írhatunk imádságot családunkért, közösségünkért, 
amelyet ebben a hónapban minden nap közösen 
mondunk el.

MÁRCIUS
kiengesztelődés, bűnbánat

 
144. Mennyire tudok szabad lenni és szabaddá válni 

azoktól a dolgoktól, amelyekhez ragaszkodom? 
Van-e olyan tárgy, amit már nem használok, és 
másnak adhatok? Min csüng a szívem, az időm és 
a pénzem?
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145. Az eucharisztikus beszéd (Jn 6,22-71) átimádko-
zása. Mit csináljak a szentségimádás ideje alatt? 
Tanulni a csendes szentségimádást.

146. Mennyit imádkozom egyénileg és családban, 
közösségben plébánosunkért, püspökünkért és a 
pápáért? Mit tehetek a papi hivatások növekedé-
séért?

147. A hivatások gondolatát össze lehet kötni a kong-
resszusra való felkészüléssel.

148. Imádkozhatunk rendszeresen a 2020-as kongresz-
szus sikeréért, megtérésekért.

149. Alapos (élet-) gyónással készülhetek húsvét ünne-
pére. Felkészülési anyag – lelkitükör – található az 
Országos Lelkipásztori Intézet honlapján.

150. Ha van nehéz emberem, haragosom, megpróbálok 
többet imádkozni érte ebben a hónapban. Kere-
sem a lehetőséget, hogy lépéseket tegyek felé.

151. Döntöttem-e már életemben tudatosan Jézus 
mellett? A héten kimondhatom egy imában: 

„Uram, szeretném, ha Te lennél az első helyen az 
életemben. A Tiéd vagyok, Hozzád akarok tartoz-
ni véglegesen.”

152. Ha tékozló fiúként elhagytam az „atyai házat”, 
hogyan tudnék visszatérni Isten szeretetéhez?

153. Ebben a hónapban szebbé tehetjük, feldíszít-
hetjük templomunkat, kápolnánkat, kálvárián-
kat, templomunk környezetét. Felfedezhetjük a 
környezetünkben található út menti feszületeket, 
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kápolnákat, s ha szükséges, rendbe tehetjük őket. 
Ha van rá mód, állíthatunk ilyet.

154. Meghívhatjuk a plébániára vagy meglátogathatjuk 
az egyházközségben szolgált plébánosokat, káp-
lánokat.

155. Nagyböjtben (adventi időszakban is) lehet szim-
bolikus programokat hirdetni hittanosoknak: pél-
dául búzaszem-gyűjtés jó cselekedetekkel, majd 
abból ostyakészítés.

156. Feleleveníthetjük a havi szentgyónást – főleg gye-
rekeknél.

157. Tarthatunk éjszakai keresztutat (nem csak) fiata-
loknak.

158. Teremthetünk alkalmat a kölcsönös kiengesztelő-
désre a családban is (a szülőknek egymás között, 
a szülők, a gyermekek és a nagyszülők között).

159. Tarthatunk egyházközségi böjtöt, amelyet felvált-
va naponta egy-egy család vállal el. A családban 
beszélhetünk arról, hogy a nagyböjt folyamán 
milyen módon gyakorolhatjuk a böjt különböző 
formáit – a kéz, a  száj, a has, a szem, a fül böjtjét.

160. Nagyböjt péntekjein – a rózsafüzér októberi közös 
imádkozásához hasonlóan – vezethetik az egyház-
község egyes csoportjai a keresztutat (beleértve a 
hittanos gyermekeket is).
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ÁPRILIS–MÁJUS
húsvéti idő, a szentáldozás önmagam odaajándéko-
zásának és Krisztus testének elfogadásának miszté-
riumát érinti; a vasárnap megszentelése, a feltáma-
dás ünnepelése

 
161. A vasárnap az Úrban való megpihenés napja. 

Valóban annak tartom-e? Mit tehetnék, hogy még 
inkább az ünnep napja legyen számomra és csalá-
dom számára? Sokat segíthet ennek átgondolásá-
ban Szent II. János Pál pápa Dies Domini kezdetű 
apostoli levele a vasárnap megszenteléséről.

162. Megáldhatjuk az egyházközség autóit, motorke-
rékpárjait, kerékpárjait, babakocsijait az egyik 
vasárnapi szentmise után a plébánián vagy a 
templom előtti téren. Erre az alkalomra meghív-
hatjuk azokat is, akik nem járnak templomba.

163. Megszólíthatjuk azokat a kiskamaszokat, akik 
nem találják a helyüket az Egyházban (segítség: 
biztosszikla.hu).

164. Felső tagozatosoknak közös tanulással, játékkal, 
teázással egybekötött délutánt szervezhetünk a 
plébánián.

165. Fociklub: vasárnap délután közös focira hívhatjuk 
a fiúkat. Métázásra is megszólíthatjuk a fiatalokat.

166. Társasjátékosok klubja, közös társasjáték szerve-
zése hittanosok részére.
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167. Közös könyvolvasás hittanos fiatalok részére, 
vagy kölcsönadhatjuk egymásnak könyveinket, 
melyekről utána egy tea mellett beszélgethetünk.

168. Filmklubot szervezhetünk hittanosoknak, iskolá-
soknak.

169. Informatikus ház lehetősége: a neten keresett, 
készített feladatok megosztása egymással.

170. E hónapban tölthetnék minél több időt csalá-
dommal a természetben. A következő vasárnapok 
egyikén elmehetnénk együtt kirándulni.

171. Elváltak, újraházasodottak segítése a lelki és 
közösségi életben.
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Linkek

www.iec2020.hu – a Nemzetközi Eucharisztikus  
Kongresszus hivatalos oldala

www.szentsegimadas.hu – anyagok szentség-
imádáshoz, szentségimádás-kereső

www.alpha.org.hu – egy modern evangelizációs eszköz

www.oltaregyesulet.hu – a Központi Oltáregyesület  
és az Eucharisztikus Élet Mozgalom oldala

oli.katolikus.hu – az Országos Lelkipásztori Intézet  
oldala

Könyvek a teljesség igénye nélkül

Az Oltáriszentség imádása 
Szent István Társulat, Budapest, 2016.

Bangha Béla: Az Eucharisztia 
Stella Maris Alapítvány, Budapest, 2013.

Chiara Lubich: Az Eukarisztia 
Új Város, Budapest, 2015.

III.Linkgyűjtemény,  
könyvajánló
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Erdő Péter: Eucharisztia – Levél az Esztergom- 
budapesti Főegyházmegye papjaihoz, híveihez és 
minden itt élő, jóakaratú emberhez,  
Szent István Társulat, Budapest, 2015.

Erdő Zsuzsa (szerk.): Lelkem áldott vendége –  
Vallomások, elmélkedések, gondolatok az Oltári-
szentségről,  
Szent Gellért Kiadó és Nyomda, Budapest, 2005.

Fogassy Judit: „Vegyétek és egyétek” –  
Kateketikai segédanyag az Eukarisztiáról,  
Szent István Társulat, Budapest, 2005.

Hahn és Kimberly Scott: Minden érv Rómába vezet 
Hogyan lettünk katolikusok?  
Szent István Társulat, Budapest, 2009.

Ízleljétek és lássátok – Az Oltáriszentség imakönyve, 
Szent István Társulat, Budapest, 2005.

Maria Haesele: Az Oltáriszentség csodái  
a világ minden táján, Libra Kft., Budapest, 1990.

Pákozdi István (szerk.): Jöjjetek, imádjuk! –  
Szentségimádások az Irgalmasság rendkívüli szent-
évében, Szent István Társulat, Budapest, 2015.

Varga László: A szentségimádás, Szent Imre Örök-
sége Ifjúsági és Szociális Alapítvány, Kaposvár, 2004.

Verbényi István–Sztankó Attila: Mysterium fidei,  
Új Ember Kiadó, Budapest, 2016.

Werner Alajos: Keresztút az Oltáriszentség előtt, 
Szent István Társulat, Budapest, 2009.
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Az öröm útja
Tematika-javaslat ötnapos táborra az Eucharisztia 
jegyében − korhatár nélkül 

Ha a tábor területén a helyi ordinárius által felszen-
telt szentségi kápolna van Oltáriszentséggel, akkor 
lehetőség szerint minden órában legyen valaki az Úr-
ral. Ha ilyen kápolna nincs, akkor is legyen az egész 
tábor ideje alatt egy külön imahely, ikonnal, nagymé-
retű szentképpel vagy feszülettel. Legyen naponta 
friss virág előtte.

A következő néhány bekezdés egy röviden kifejten-
dő témát, rövid elmélkedéseket és megvalósítandó 
tevékenységeket tartalmaz, melyek közelebb visz-
nek Jézushoz és egymáshoz a tábor öt napja alatt. A 
kifejtendő témát a táborvezető vagy valaki más rövi-
den bemutatja a reggeli ima kapcsán. Például az első 
napon: mit jelent a keresztvetés, és mit az imádság? 
Az útravaló témáját napközben (akár ebéd előtt vagy 
után) néhány percben ki-ki átelmélkedheti, vagy kis-
csoportban megbeszélhetik. A „megvalósítás” a nap 
témájának elmélyítésére szolgál valamilyen tevé-

IV.Táborban megvalósítható 
ötletek
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kenység formájában. Ez napközben játékos keretek 
között bármikor megvalósítható. Este legyen közös 
esti ima. Az esti ima kapcsán néhányan visszajelez-
hetik, hogy hogyan élték meg a megvalósítást.

 
0. nap: Meghívó levél Jézustól

Minden résztvevőnek a tábor előtt adjuk oda a kö-
vetkező levelet:

Kedves Táborozó!
Szeretettel üdvözöllek. Kérlek segíts, hogy kö-
zösen odafigyelhessünk a körülöttünk levőkre. 
Segítek, hogy legyen erőd elfogadni társaidat, 
hogy legyen bátorságod vállalni a szolgála-
tot: a másokért élt életet.
Sokan várnak Rád: Barátod, Jézus

1. nap: Elindulás

 � keresztvetés (a kezdete) – ima 
 � útravaló: „Akinek van ideje, ne késlekedjék. 

Ne halasszuk holnapra azt, amit ma megte-
hetünk! A jövőben sok-sok jót tehetünk még, 
de ki mondja meg, hogy élünk-e holnap? Hall-
gassunk lelkiismeretünk hangjára, az igaz 
prófétára. Ha halljátok ma az Úr hangját, ne 
akarjátok befogni fületeket. Keljünk föl, és 
használjuk ki az időt, mert csupán a tovatűnő 
pillanat a miénk.” (Szent Pio atya)
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 � megvalósítás: tájékozódás iránytűvel, hang 
alapján, fény segítségével, szóbeli elmondás 
alapján

2. nap: Döntés a jó mellett

 � útjelzők (amik segítenek az előrejutásban) – 
Szentírás, Isten Igéje

 � útravaló: „Légy nyugodt: minél kedvesebb egy 
lélek Istennek, annál több megpróbáltatáson 
kell keresztülmennie, Bátorság tehát, és előre, 
mindig tovább!” (Szent Pio atya)

 � megvalósítás: az életünkben döntéseket kell 
hoznunk. Ezekben a döntésekben segíte-
nek a találkozások. E találkozások alakítanak 
mindannyiunkat. Választhatunk egy szentírá-
si részt, amiben döntéshelyzetbe kerül vala-
ki. Például: az irgalmas szamaritánus, a tékoz-
ló fiú, Jézus találkozása Zakeussal. Mindegyik 
szereplő dönthetett volna másképp. Te hogy 
döntöttél volna a helyében? Miért döntöt-
tél volna úgy? Mi a legjobb döntés? A Szent-
írás, az Egyház tanítása, a körülmények, a 
találkozások, az események, a Szentlélek, a 
lelkivezető vagy mások szava vagy példája 
segít eligazodni. 

 � Kis elhatározást is lehet hozni: ma három-
négy emberrel jót teszek, odafigyelek rájuk, 
észreveszem a másikban a jót.



48

3. nap: Megbocsátás

 � megállás (az úton megpihenünk, számot 
vetünk) – szentgyónás

 � útravaló: „Hagyj föl hiábavaló aggodalmas-
kodásaiddal! Vésd emlékezetedbe, hogy nem 
pusztán az érzésben áll a bűn, hanem abban, 
ha jól megvagyok ezekkel az érzésekkel.  
A szabad akarat egyformán képes jóra és 
rosszra is. Amikor azonban az akarat szenved 
és tiltakozik a kísértő próbában, akkor az már 
nem bűn, hanem igazi erény is.” (Szent Pio 
atya)

 � megvalósítás: akadálypályákon (köveken, 
hálók között, patakon) való átjutás, vakon, 
terhekkel járás, sötétben félelmetes várat-
lan szituációkat megélve, odafigyelés hang-
ra, illatra, színekre, mozdulatokra, másik 
emberre. A cél az objektív akadályokat meg-
tapasztalni; a lelki életben ezek az akadályok 
a bűneink, rossz szokásaink. Ha ezeket sikerül 
legyőznünk, akkor másokra is jobban tudunk 
figyelni, érzékennyebbé válunk a többiek-
re, talán valakitől személyesen bocsánatot is 
kérhetünk.
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4. nap: Segítség

 � kincs = minél több szeretetet adunk, annál 
többünk lesz, minél többet segítünk, annál 
többünk lesz – szentmise: a legnagyobb kin-
csünk. Isten önmagát adja. Keresztény éle-
tünk csúcsa és forrása.

 � útravaló: „Vidáman, őszinte és nyitott szív-
vel járj, amennyire csak tudsz, és amikor nem 
vagy képes megmaradni a szent vidámság-
ban, akkor se veszítsd el soha bátorságodat 
és bizalmadat Istenben.” (Szent Pio atya)

 � megvalósítás: kincskeresés. Rejts el csokit, 
bibliai idézetet, kis játékot, ásványokat (pár 
száz forintért kapható Tescoban, Auchan-
ban a dekor-osztályon) korosztálytól függő-
en a terepen: növények között, talajba ásva. 
A helyüket egy térképbe rajzold be; e térkép 
segítségével kell megtalálniuk. Vagy lehet 
geoládázni is. A cél, hogy egyénileg és közö-
sen is próbálják megtalálni a kincset. Jöjjenek 
rá, hogy közösen könnyebb. Az igazi értékek 
is közösségben jönnek elő. Vannak nem kézzel 
fogható kincsek: a másik mosolya, a segítség-
nyújtás, a tevékeny keresztény élet. Nem min-
denről látszik rögtön, hogy kincs. A szentmise 
is kincs, de fel kell fedezni. Itt kapunk erőt a 
mindennapok „szeretet-feladatainak” teljesí-
téséhez. 



50

5. nap: Haza

 � megérkezés: a lelki út vége, amit végigjár-
tunk az elmúlt napokban. Életünk célja az 
örök élet. Akkor jutok oda, ha az előző napo-
kat is átéltem. Elfogadva a korlátaimat, leküz-
döm mások segítségével az akadályokat. Alá-
zatosan letettem bűneimet. Így érkezem el 
az Úrhoz, akinek mindenért hálát tudok adni. 
Amire még érdemes felhívni a figyelmet: a 
szülőföld szeretete; hűség az Oltáriszentség-
ben jelen lévő Krisztushoz, és hogy célunk a  
mennyország.

 � útravaló: „Az alázat és a szeretet együtt 
haladnak. Az egyik dicsőít, a másik szentté 
tesz.” (Szent Pio atya)
„Mária mindig új erények virágaival és illatával 
borítsa be lelkedet és simogassa meg anyai 
kezével fejed. Kösd magad mindegyre jobban 
az égi Édesanyához.” (Szent Pio atya)

„Mindig, mindenben, minden körülmények kö-
zött alkalmazkodj Isten akaratához! Ne félj! Ez 
a biztos út, amelyen át a mennybe juthatsz.” 
(Szent Pio atya)

 � megvalósítás: ha lehetséges, akkor legyen 
többféle étel, de egyikből se jusson min-
denkinek. Akár a táborozók is készíthetik. Az 
étkezés során legyenek figyelmesek egymás-
ra. Kis lemondásokkal mindenki jól fog lakni.  
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Isten országa köztetek van. Isten országa nem 
eszem-iszom, hanem igazságosság, béke és 
öröm a Szentlélekben. Meglepetések: befe-
jezésül lehet készülni kis műsorral mások-
nak, ki-ki használva a talentumát. Lesz, aki 
itt fedezi fel valamilyen képességét. Isten a 
meglepetések Istene. A végén adjunk hálát az 
Oltáriszentség előtt térdelve az elmúlt napo-
kért. Itt lehet újra és újra rácsodálkozni Isten 
szeretetére. A vele való találkozás áldozattal 
jár, erőfeszítést igényel, de megéri! Az Úrral 
lenni igazi öröm. A tábor után is keressük a 
vele való időzést. Az Eucharisztia az örömünk 
forrása.
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Az Eucharisztikus Élet Mozgalom:
Képzések:

 � Az Eucharisztia teológiájáról teológiai kurzu-
sokat lehet látogatni a Pázmány Péter Katoli-
kus Egyetem Hittudományi Karán és a Sapien-
tia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán. 
Tájékozódni az adott iskola honlapján lehet: 
Pázmány: ppke.hu
Sapientia: www.sapientia.hu 

 � Letölthető tanítások a weboldalunkon: 
www.oltaregyesulet.hu

Lelki programok:
 � „Forrásaim” Eucharisztikus Lelkinap.  

Helyszín: Örökimádás-templom, Budapest, 
Üllői út 75.  
Időpont: 2017. június 10-én,  
szombaton 10.30–17.30

Szeptembertől júniusig havi rendszerességgel szer-
vezett programjaink:

 � első csütörtökönként imaóra és szentmise 
papi és szerzetesi hivatásokért

 � gyerek-szentségimádás (havonta egy vasár-
napon)

V.Képzések, eucharisztikus 
programok, kurzusok,  
lelkigyakorlatok
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 � ifjúsági szentségimádási esték  
(Betánia-esték, havonta)

 � szemlélődő szentségimádási hétfők (hetente)
 � Bibliai műhely (hetente)
 � lelkinapok, délutánok

Segítség az imádsághoz 
 � különböző témákhoz és évszakokhoz kidolgo-

zott szentségimádási órák (vezetett, elmélke-
dett szentségimádásra

 � tíz gondolat a szentségimádásról (a szemé-
lyes csendes szentségimádásra, lásd VI. rész 

„Egy óra az Oltáriszentség előtt“)
 � „Őáltala, Ővele és Őbenne élünk – Az eucha-

risztikus élet felfedezése, az első harminc 
nap” (harminc rövid elmélkedés egy szemé-
lyes vagy csoportos végzett lelkigyakorlatra 
vagy egyszerűen a személyes imára)

www.oltaregyesulet.hu
Bővebb információ/elérhetőségeink: 
www.oltaregyesulet.hu
www.facebook.com/EucharisztikusEletMozgalom
eucharisztikusmozgalom@gmail.com 

Isteni Ige Társasága:
2017. október 14-én tartjuk a világmissziós ünne-
pet Budatétényben (cím: 1223, Budatétény, Bajcsy- 
Zsilinszky u. 3–5). Ezen az ünnepen az első tematikus 
év alapján lesznek az elmélkedések. Az ünnepi szent-
misét és az elmélkedést Varga László kaposvári me-
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gyéspüspök fogja tartani. Délelőtt 10 órától különbö-
ző színpadi programok lesznek, és délután 13.30-kor 
elmélkedés az Eucharisztiáról, ezt követően ünnepi 
szentmise lesz. 
Bővebb információ/elérhetőségeink: 
www.verbita.hu

Emmánuel Közösség:
Adorációs iskola: tizenkét alkalmas imaiskola 2017. 
szeptember 11. és december 4. között hétfő estén-
ként a 18 órai szentmisével kezdve 20 óráig a Város-
majori Jézus Szíve templomban. 

Mi az adorációs iskola? Szent II. János Pál pápa az 
Új évezred küszöbén című levelében „az imádás isko-
láinak” megalapítására hívott, hogy újra bevezessük 
az embereket a szentségimádásba. Erre dolgoztuk ki 
a tizenkét alkalomból álló adorációs iskolát.

 12 × 1–1,5 órás alkalomból áll heti, (kétheti vagy 
havi) rendszerességgel. 
Egy-egy alkalom programja a következő:

 � üdvözlés
 � egy szentségimádási ének tanulása közösen
 � rövid előadás, kb. 25–30 percben
 � szentségimádás, kb. 20–30 percben
 � kérdések és válaszok vagy kiscsoportos meg-

osztás, esetleg egyszerűen csak testvéri 
együttlét

Az előadások három részből állnak:
1. Krisztus valóságos jelenléte az Eucharisztiában
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2. imádás az ima egy bizonyos szempontja szerint 
(például beszélgetés Istennel, kérő imádság, imá-
dás/hálaadás, megbocsátás/irgalmasság…)

3. gyakorlati segítség a szentségimádáshoz
Segédanyagként rendelkezésre bocsátjuk:

 � a kidolgozott előadásokat írásban az előadó 
számára

 � füzetet a résztvevőknek, melyben az előadás 
vázlatát, fontosabb idézeteket és jegyzete-
lésre hagyott lapokat találnak

 � (CD vagy link mp3-as szentségimádási éne-
kekkel)

Hány ember kell az adorációs iskola tartásához?
Szükséges előadó, rajta kívül valaki, aki engedély-
lyel rendelkezik az Oltáriszentség kitételéhez és 
eltételéhez, és jó, ha van egy énekes.
Hol lehet adorációs iskolát tartani?

 � plébániákon
 � imacsoportokban
 � minden, a főpásztor vagy a helyi plébános 

megítélése szerint, szentségimádásra alkal-
mas, méltó helyen

Imában hordozzuk az adorációs iskolákat, hogy álta-
luk sokan újra és mélyebben fölfedezzék az Úr szere-
tetét, amely jelen van közöttünk az Oltáriszentség-
ben. 
Jelentkezés: kepzes@iec2020.hu címen név, kereszt-
név, életkor megadásával. www.emmanuel.hu
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Mátraverebély-szentkúti nemzeti 
kegyhely:
2017

 � augusztus 19., 20.30-tól augusztus 20. 7.30-ig: 
fiatalok éjszakai szentségimádása papi- szer-
zetesi hivatásokért

 � augusztus 21–23.: Kántorok az Eucharisztia 
szolgálatában – továbbképzés gyakorló kán-
toroknak

 � október 2–4.: Eucharisztia, Szent Ferenc, 
fe ren cesség – lelkigyakorlat a ferences lelki-
ségről

 � október 6–7.: Az Eucharisztia titkának átadá-
sa a hitoktatásban – szakmai továbbképzés, 
virrasztás, búcsús nap hitoktatóknak

 � október 7.: Mária az eucharisztikus asszony – 
zarándoknap (Udvardy György püspök)

 � november 10. (17.30-tól): Eucharisztia és kari-
tász – vesperás és jótékonysági vacsora

 � November 23–26.: Az Eucharisztia gyógyí-
tó ereje – az abortusz sebeinek gyógyítása 
(lelkigyakorlat Kovács Ferenc és Treer Mária 
vezetésével)

 � December 1–3.: Az Eucharisztiáról a világ-
kongresszus fényében – lelkigyakorlat hitok-
tatóknak, felnőtteknek (Böjte Csaba)

2018
 � Február 18–22.: Lelkigyakorlat a papság szá-

mára – Az Eucharisztia vonzásában
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 � Március 2–4.: Gondold át életed a szentség-
imádásban – elváltak lelkigyakorlata 

 � Március 29. – április 1.: Az Úr szent húsvétja 
– lelkigyakorlat, a három szent nap liturgiája

 � Április 15–18.: gyóntatói továbbképzés
www.szentkut.hu

Pázmány Péter Katolikus Egyetem - 
Hittudományi Kar
Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra ké-
szülés jegyében a következő három tanév első sze-
mesztereiben kurzust tartunk az Eucharisztiáról. A 
kurzus nyitott: hallgatóinknak és külsősöknek egy-
aránt látogatható.
Eucharisztia-kurzus, tématervezet:

I. 2017. őszi félév
Biblikum
Pászkalakoma és az utolsó vacsora – Martos Balázs
Az Eucharisztia Szent Pál és az ApCsel tanításában – 
Kocsis Imre 
Az Eucharisztia teológiája Szent János evangéliu-
mában és a Jelenések könyvében – Takács Gyula
A forrásmotívum az Ó- és Újszövetségben – Kocsis 
Imre
Patrológia
Eucharisztia és vértanúság az egyházatyák írásai-
ban (Ignác, Polikárp) – Perendy László
Az első értekezés az Eucharisztiáról. Szent 
Cyprianus 63. sz. levele – Perendy László
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Szent Ágoston tanítása az Eucharisztiáról/Ps 87 
kommentárja – Perendy László
Az Eucharisztia ünneplése az ókori Egyházban – 
liturgikus szövegek – Dolhai Lajos

•

Minden közösségnek várjuk eucharisztikus prog-
ramjait, amiket – szerkesztett formában – rend-
szeresen szeretnénk megjelentetni a hírlevélben.  
A programokat kérjük a hirlevel@iec2020.hu elekt-
ronikus postacímre küldeni.
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„Az Atya keresi az igazi imádókat, akik Lélekben 
és igazságban fogják imádni Őt”
(vö. Jn 4,23-24). 

  
1. Itt vagy, hogy imádkozz, és Jézussal találkozz az 

eucharisztikus jelenlétben. Lépj most be szíved 
legbensőbb szobájába, a személyes találkozás 
szentélyébe! Kérd a Szentlelket, hogy vezetőd és 
lelki mestered legyen. Jöjj Szentlélek, és taníts 
imádkozni! 

2. Csend kívül-belül. A külső zajok, hangok távol 
kerültek, elhalkultak. Teremtsd meg a csendet 
bensődben is! A fejedben zakatolhatnak a gondo-
latok, a rád nehezedő gondok, félelmeid, kérdése-
id, problémáid, melyekre megoldást keresel. Ben-
ned nyüzsöghetnek terveid, feladataid, vágyaid, 
melyeknek beteljesítésére törekszel. Önmagaddal 
és másokkal folytatott párbeszédektől lehet han-
gos belső világod.
A lelkedben lévő zsongás nem segít az imádság-
ban. Add oda Jézusnak –  még ha nem is vagy 
kész mindent egészen Őrá bízni –, legalább az 
imádság ideje alatt engedd, hogy kezébe vegye, 

VI.Egy óra  
az oltáriszentség előtt
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magához ölelje, őrizze, gyógyítsa mindazt, aki 
vagy, és ami hozzád tartozik (gondolat, érzelem, 
emlék, vágy, kapcsolat). Az imádság ideje alatt 
bízd magad Istenre, aki a Szeretet.

3. Nézz rá Jézusra! Hagyd most szóhoz jutni a szíve-
det, és szeresd Őt, aki téged már előbb, elsőként 
megszeretett.

4. Hallgass oda minden szóra, amit mondasz vagy 
olvasol! Nem a mennyiség fontos, hanem az, hogy 
a szíved ráhangolódjon az Istennel való párbe-
szédre.
Engedd, hogy megszólítson Isten Igéje. Válassz 
egy rövid szentírási szakaszt (zsoltárver-
set, evangéliumi részt), ízlelgesd és ismételd, 
engedd, hogy visszhangozzék benned.
Aktuális élethelyzetedhez illő rövid imával is for-
dulhatsz az Úr felé. Ismételgesd magadban, las-
san, gyengéden, addig, amíg egészen a te imád-
dá, a te sóhajoddá, a te szívdobbanásoddá nem 
válik: „Uram Jézus, Isten Fia, könyörülj rajtam!”; 

„Jézus Szíve, bízom benned!”; „Atyám, a te kezed-
be helyezem magam.”; „Jézusom, a tiéd vagyok.”; 

„Jézus, szeretlek.”; Jézus, bízom benned!”; „Jézus 
Krisztus”; „Jézus”….

5. Jézus jelen van számodra. Fogadd be a fényt, ami 
az Ő jelenlétéből sugárzik rád. A napsütés megol-
vasztja a jeget, világossá teszi a sötétséget, elő-
csalogatja a rügyeket. Ha megnyílsz előtte, Jézus 
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jelenléte ugyanígy fogja átjárni és felmelegíteni a 
szívedet az élet és a szeretet hatalmával.

6. Ha fáradt vagy, és gondolataid hulláma újra elso-
dor. Ne aggódj, és légy kitartó! Ahogy észreveszed, 
hogy elkalandoztál – a teljesítmény kényszere nél-
kül –, gyengéden és békében térj vissza a jelenlét-
be. Tekints újra Jézusra, ismételd a rövid fohászod.

7. Jézus a törékeny kenyér színe alatt rejtőzködik. 
Szegényen jön hozzád, hogy megtanuld igazság-
ban és irgalomban befogadni a saját és testvéreid 
gyengeségeit, korlátait.

8. Köszönet, hála. Tanuld meg észrevenni és megkö-
szönni a lelki és anyagi javakat, amikkel rendel-
kezel. Ismerd fel, hogy rá vagy utalva másokra, és 
sokan segítik az életedet. Adj hálát mindezért!

9. A középpont Jézus. A templom központja Jézus 
eucharisztikus jelenléte. Ő a te életed középpont-
jává is akar válni. Tekints rá, és helyezd az ő sze-
mélyét gondolkodásod tengelyébe! Vajon miként 
érezne, gondolkodna, cselekedne Jézus? Gyakorold 
ezt, hogy egyre inkább Ő legyen döntéseid mércéje, 
és megéld a „nem én, hanem Te” lelkületét.

10. Jelenlétben vagy, maradj jelen! Hivatásod, hogy 
az életed Istenről beszéljen. Az ima befejeztével 
is maradj jelen Jézus számára. Jézus édesanyja, 
Mária segít felismerned azt, hogy a Szentháromság 
a szívedben lakik, és megtapasztalod, hogy élő és 
másokat éltető vizek forrása fakad benned (vö. Jn 
7,37).
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52. Nemzetközi eucharisztikus koNgresszus

Budapest, 2020. szeptember 13−20.

Minden forrásom belőled fakad. (Zsolt 87,7)

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet,
hogy az önmagát értünk feláldozó
és az Oltáriszentségben 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 megújulására szolgáljon!
Ámen.

Ima a Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszusért

iec2020.hu


