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2019 Pünkösdjén Erdő Péter bíboros meghirdette a 
2020-as Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus 

(NEK) harmadik előkészületi évét, melynek középpont-
jában a misszió áll. Az utolsó felkészülési időszak mot-
tója: „Az Eucharisztia forrás a világ életéért”. A beszédet 
teljes terjedelmében közöljük. 

1. Az előkészület harmadik évének témája: a misszió

Az eucharisztikus kongresszusra való készületünk során, 
jómagam szerencsésnek tartottam volna, ha a közösségi 
ünneplésből indulunk ki és utána térünk ki az egyéni elmé-
lyülésre. Hiszen a dolgok logikája és teológiai sorrendje, de 
történelmi egymásutánja is ezt indokolta volna. Kezdetben 
volt az utolsó vacsora, ez volt az első Eucharisztia, Krisztus 
maga vette kezébe a kenyeret és hálát adott. Aztán tanít-
ványainak adta. Tehát első az ünneplés, az áldozat, aztán 
a benne való részesedés, a communio, a szentáldozás kö-
vetkezik. Csak később, talán nemzedékek múlva merül fel, 
hogy az átváltoztatott kenyeret, Krisztus testét elvigyék a 
betegeknek is. Szent Jusztinosz vértanú a 2. század köze-
pén már erről tanúskodik. Ha pedig a kenyér Krisztus teste 
marad az ünneplés végeztével is, akkor gondosan kell őriz-
ni és tisztelni. De ennek a tiszteletnek az egyéni és liturgi-
kus formái csak később alakulnak ki.

Mai korunk persze individualista. Sokan hajlamosak arra, 
hogy elsősorban a saját érzéseikre figyeljenek, meg a bel-
ső élményt keressék, pedig hát ezek szép dolgok, de vagy 
megadatnak, vagy nem. Mindenesetre az egyéni és közös-
ségi euchariszikus megújulás és elmélyülés szükségképpen 
összefügg a misszióval. Hiszen maga Krisztus küldi tanít-
ványait, hogy hirdessék az Örömhírt minden népnek.

Ez az Örömhír pedig abban áll, hogy Krisztus feltámadt és 
emberségünket bekapcsolta a Szentháromság életközössé-
gébe. Ha hozzá tartozunk, nekünk is részünk lesz az örök 
életben és az örök boldogságban. A keresztségben Krisz-
tust öltjük magunkra, az Eucharisztiában pedig eledelünk-
ké, életünkké válik. Ezért logikus, hogy előkészületünk 
harmadik évének központi témája a misszió legyen.

2. Az idei év készületi programja

Most jelent meg az a füzet vagy inkább kötet, amely a ké-
szület harmadik évének programját foglalja össze. Az első 
és legnagyobb rész a misszió teológiájáról és módszerta-
náról szól. A misszió célja, hogy az embereket megtérésre 
hívjuk, hogy Jézus Krisztusban higgyenek és hozzá kap-
csolják az életüket. Ettől lesznek boldogok. Elterjedt széles 
körökben, hogy nem kell az embereket háborgatni, legyen 
mindenki boldog a saját hitében, a saját felfogásában. Csak-
hogy nem minden hit és nem minden felfogás egyenér-
tékű. Világnézet, vallás tekintetében is van igazság, vannak  
részigazságok és lehetnek súlyos tévedések is. A II. Vati-
káni Zsinat a vallásszabadságáról szóló nyilatkozatában 
éppen azzal indokolja, hogy az embereket külső hatalom-
mal semmilyen világnézet vagy vallás elfogadására nem 
szabad kényszeríteni, hogy létezik hit dolgában igazság és 
ezt az igazságot az embernek személyi méltóságánál fogva 
szabadon kell elfogadnia. Ha nem volna hit dolgában igaz-
ság, akkor ebben a témakörben nem is lenne olyan érték, 
amelynek a szabad elfogadását védelmezni érdemes.

A misszió tehát mindig a tanúságtétellel indul, amely meg-
kívánja a körülöttünk lévő világ megismerését, a kapcsola-
tok kialakítását, a személyes tanúságtételt életünkkel, segí-
tő szeretetünkkel. De mindezek után előbb-utóbb fel kell 
tárnunk, hogy honnan merítjük az erőt, miben hiszünk, és 
hogy kinek a tanítványai vagyunk. Tehát „nem a hallgatás 
zsoltárait énekeljük”. Nem puszta jelenlét a missziónk. És 
nem puszta életérzés a hitünk. Ezért vállaltak ezer veszélyt, 
sőt vértanúságot is az apostolok, és nyomukban az összes 
keresztény nemzedékek mind a mai napig. Hitünk megval-
lása után azokat, akik érdeklődnek és nyitottak, meg kell 
hívni a hitre és a keresztségre.

3. A misszió alanya, avagy ki végzi a missziót?

Ne gondoljuk, hogy misszióra csak távoli földrészeken 
van szükség, vagy hogy ezt a feladatot csak különleges 
szakemberek végezhetik. A missziós küldetést az egész 
Egyház kapta. Már az első évszázadokban voltak tömeges 
megtérések, mégpedig nem csak az első pünkösd napján. 
230 körül a Didaszkália néven ismert ókeresztény irat már 
arról rendelkezik, hogy hogyan kell az Istentiszteleten a 
tömegben rendet tartani. Ez pedig már nem 10–20 fős asz-
taltársaságok problémája. Euszébiusz egyháztörténetében 
azt olvassuk, hogy Diocletianus keresztényüldözése idején 
sok templomot koboztak el a keresztényektől, többet közü-
lük le is romboltak. Ez pedig már olyan helyzet, amelyet a 
Szovjetunió, Albánia vagy más országok történetéből kö-
zelről is ismerhetünk.

Mindenesetre a misszió alanya, végzője kezdetben, az 
apostoli kor után, a helyi egyházi közösség, mai szóval az 

Meghívás a Misszióra 
Megkezdődött a NeMzetközi eucharisztikus koNgresszus 

utolsó előkészületi éve

egyházmegye volt. Ez a közösség hívta meg az új tagokat. 
Ez a közösség gondoskodott oktatásukról a püspök veze-
tésével. Ugyancsak a püspök vezetésével részesültek a be-
avatás szentségeiben, a keresztségben, a bérmálásban és 
az Eucharisztiában is. A 4. század második felében már a 
keresztség utáni oktatás is rendszeressé vált, ahogyan ezt 
például Szent Ambrus műveiben látjuk.

Ma sincs ez másként! Nem régen Dél-Koreában jártam. A 
Szöuli Egyházmegye híveinek száma másfélmillió körül 
van, tehát nem sokkal népesebb a mi főegyházmegyénknél. 
Persze ott a katolikusok egy tízmilliós világvárosban kisebb-
ségi helyzetben élnek. Mégis, vagy éppen ezért évi 17 ezer 
felnőttet keresztelnek meg, és ehhez járulnak a gyermek-
keresztelések. Jóval több felnőttet keresztelnek meg, mint 
gyermeket. Ennek pedig nem az az oka, hogy a gyermekek 
keresztelését halogatják, hanem az, hogy az egyházmegye 
olyan, amilyennek lennie kell: igazi missziós közösség. Per-
sze ott is a meghívás, a felkészítés, a keresztelés a plébániá-
kon történik.

Mert a plébánia is eredeténél fogva missziós jellegű szerve-
zet az Egyházban. Amikor a 4. század folyamán a püspöki 
templomoktól távol kezdtek templomokat építeni, közössé-
geket szervezni, a fő cél éppen ez volt. Meghívni az embe-
reket a hitre és a keresztségre, felkészíteni, fogadni, eucha-
risztikus közösséggé szervezni őket. Ez maradt a plébániák 
alapvető funkciója a korai középkorban is. Amikor Szent 
István király elrendelte, hogy minden tíz falu építsen temp-
lomot, ez is az ország keresztény hitre vezetésének döntő 
állomása volt. Ezért olyan fontos, hogy az idei lelkipásztori 
program, döntő része erről szól: a plébániáról, mint misszi-
ós közösségről. Ezért ajánlottuk a papság és a hívők figyel-
mébe az Újraépítve című könyvet, amely ugyan amerikai 
környezetben született, de a dolog lényegét illetően teljesen 
aktuális. Lehet, hogy nem tudunk minden templomunk 
mellett parkolóhelyet létesíteni. De azt a kérdést mindenütt 
fel tudjuk tenni, hogy kik élnek a környezetünkben, kiket 
lehetne meghívni, hogy legalább egyszer jöjjenek el velünk 
a templomba. És igenis megkérdezhetjük magunktól, hogy 
rájuk milyen hatással lenne, amit a templomban látnak és 
hallanak. Ez pedig egész megújulásunk ösztönzője lehet.

Az idei lelkipásztori program szerves részét alkotják azok a 
fejezetek is, amelyek egyes mozgalmak és közösségek misz-
sziós módszereit mutatják be. Kérjük a Szentlélek Úristen 
világosságát, hogy megújulásunk élet és öröm forrása le-
gyen a világ számára!

Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus 1938 
Emlékek a múltból egyházmegyénkben

1938-ban Budapesten rendezték a 34. Nemzetközi Eucha-
risztikus Kongresszust. A május 25-29. között megtartott 
eseményen egyházmegyénkből is sokan vettek részt. La-
punk soron következő számaiban megpróbálunk minél 
több emléket bemutatni, amelyeket e jeles eseményhez 
kapcsolódva az egyházmegye templomaiban, plébániá-
in, vagy családoknál őriznek.

A képen látható kelyhet Lantos István, celldömölk-al-
sósági plébános vásárolta, s azóta is e plébánia tulaj-
donában van. A kehely talpazatán jól látszik a Világ-
kongresszusra készített logó, rajta a Duna, a Lánchíd, 
és természetesen az Oltáriszentség. Köszönet dr. Koltay 
Jenő, celldömölk-alsósági nyugalmazott esperes-plébá-
nosnak a kehely bemutatásáért, az információ közléséért. 

Bíztatjuk lapunk olvasóit, ha tudnak templomukban 
olyan kegytárgyról, falfestményről, vagy családjukban 
emlékekről amelyek az 1938-as Eucharisztikus Világ-
kongresszushoz kötődnek, személyekről, akik részt vet-
tek az eseményen jelezzék szerkesztőségünk számára.

A jelzéseket a következő e-mail címre várjuk: 
sajto@martinus.hu. 

Budapest . Hungary
2020. szeptember 13–20.

NEK 2020
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Nemrég volt 
az egyház-

megyénkben egy 
ifjúsági tábor, 
amelyen kb. 160 
fiatal vett részt. 
A tábor végén 
sokaktól meg-
kérdezték, mi 
volt a hét során a 
legnagyobb, leg-
mélyebb élmény 
a számukra. A 
legtöbb fiatal a 
szentségimádást 

említette. Már az is nagyon szép volt, ahogy beléptek a mé-
csesekkel teli kápolnába, zengett az ének, és már ki volt téve 
az Oltáriszentség. Sokan elmondták, hogy folytak a könnye-
ik, ahogyan megérezték, átélték, hogy Jézus valóban ott van 
jelen, hogy szólhatnak Hozzá, és Ő is szól hozzájuk, átöleli 
őket szeretetével. Sokan több mint három órát töltöttek ott el 
Jézussal, beteltek az Ő békéjével, válaszokat kaptak az éle-
tük nehéz kérdéseire. Többen azt írták erről az éjszakáról, 
hogy talán egész eddigi életükben ekkor voltak a legboldo-
gabbak.

Krisztus itt maradt közöttünk, ahogyan ígérte: „Nem hagy-
lak árván titeket, visszajövök hozzátok. A világ nem lát 
majd engem, de ti láttok, mert én élek, és ti is élni fogtok 
majd!” (Jn 14,18-19) Az Eucharisztikus Kongresszusok ezt a 
Titkot ünneplik, hozzák el a világ nagy városainak főtereire, 
utcáira, folyóira, hozzák el sok-sok ember szívébe.

A kongresszusok alapgondolata egy mélyen hívő asszony, 
Émilie-Marie Tamasier (1834-1910) szívében született (bol-
dog Pierre-Julien Eymard és boldog Antoine Chevrier atyák 
közreműködésével). Milyen érdekes és bátorító ez a tény: 
egy egyszerű hívő nagy és mély hite az egész egyházat át-
ölelő mozgalmat hozott létre, indított útjára! Tamasier kis-
asszony először nagy zarándoklatokat szervezett (Avignon, 
Ars, Douai). A Douai-ba szervezett zarándoklaton 50 ezer 
ember és 5 püspök vett részt.

Felbátorodva a résztvevők óriási lelkesedésén a következő 
évben - 1875-ben - a francia püspöki konferencia jóváha-
gyásával és ajánlásával Faverney városában nemzeti eucha-
risztikus kongresszust szerveztek, szintén nagyon nagy 
sikerrel. A francia állam egyházellenes intézkedései azon-
ban megakadályozták az azonnali folytatást. Csak néhány 
évvel később, 1881-ben kerülhetett sor az első, ekkor már 
Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus megszervezésére 
Lille-ben. Ezután már rendszeresen került sor a Nemzetközi 
Eucharisztikus Kongresszusok megszervezésére, melyek-
nek sora mind a mai napig tart. Az 1893-as Kongresszusra– 
Jeruzsálembe –a pápa hivatalos követet (legátust) küldött, 
és ettől kezdve egyre inkább maga a Szentszék lett a Nem-
zetközi Eucharisztikus Kongresszusok szervezője.

A kongresszusok legfőbb célja annak megmutatása és 
megünneplése volt, hogy – egy meglehetősen egyházelle-
nes és egyre inkább elvallástalanodó közegben – az Egyház 
mégiscsak él. Vannak még keresztények, nem is kevesen, 
akik örömmel ünneplik a kereszténység legnagyobb, leg-
központibb titkát, az Eucharisztiát. A Kongresszusok hitval-
lások akartak lenni, és engesztelések az Eucharisztiát és a 
keresztény hitet ért sérelmekért, támadásokért. A Kongresz-
szusok célja az is volt, hogy néhány napra a hit foglalja el a 
város utcáit, a Teremtő számára legyen hely ebben a sokszor 
meglehetősen Isten nélküli világban.

Szeretnénk Szombathelyről is több zarándokvonatot szer-
vezni a Budapesti Eucharisztikus Kongresszus napjaiban, 
így a nyitó szentmisére (ahol több ezer gyermek, fiatal és 
felnőtt lesz majd elsőáldozó), az ifjúsági napra, vagy a nagy 
Eucharisztikus körmenetre. A Kongresszus programjainak 
ismertetését megtaláljuk a NEK honlapján (www.iec2020.
hu). Legyen a Kongresszusra való készület mindannyi-
unk számára a lelki megújulás, az Eucharisztiában jelenlé-
vő Krisztussal való találkozás ideje! Minél többen éljék át 
ezekben a hónapokban azt, amit az ifjúsági tábor résztvevői, 
hogy boldogító dolog az Úr közelében lenni, befogadni az 
Ő szeretetét!

Dr. Székely János
megyéspüspök

„Aki engem eszik, általam él” (Jn 6,57) - Mi is az Eucharisztikus Kongresszus?

keresztéNy taNösvéNyre hív

a NeMzetközi eucharisztikus koNgresszusra készülve Böjte csaBa

Keresztény Tanösvény címmel szeptember 15-én a ke-
resztény hit alaptanításait átismétlő videósorozatot 

indít Böjte Csaba. Az erdélyi ferences szerzetes mindezt 
Visegrádon, az általa létre hívott zöld zarándoklat záró 
szentmiséjén adta hírül augusztus 17-én.

Erdő Péter bíboros, prímás az idei pünkösdhétfőn a misszió 
évét hirdette meg a 2020-as budapesti Nemzetközi Eucha-
risztikus Kongresszus harmadik, egyben utolsó előkészítő 
esztendejeként. Ez szolgáltatta az alapötletet Csaba testvér 
számára, hogy hetente jelentkező videósorozatot indítson 
az előkészület részeként, hitmélyítő és missziós céllal. „Eu-
rópában, ha felgyújtanak egy templomot vagy ledöntenek 
egy keresztet, az fáj nekünk, de ennek ellenére a keresztény-
ség lényege nem mindig egyértelmű és ismert előttünk” – 
tapasztalja a ferences pap.

Ezért arra gondolt, hogy „negyven hét alatt mi, felnőttek 
kicsit ismételjük át azt, amit gyermekkorunkban hittanórán 
tanultunk”.

Az első tíz héten a Hiszekegyet gondolhatják át, akik Böjte 
Csabával és háromperces videóival tartanak. Ezután tíz hé-
ten keresztül az lesz középpontban, hogyan vezet bennün-
ket Isten a tízparancsolat útján, majd tíz hétig a szentségek-
ről esik szó. Végül – ugyancsak tíz héten keresztül – az kerül 
elő, hogyan találkozhatunk itt, a földön Istennel az imád-
ságban, a Szentírásban, a liturgiában, a szentmisén.

Egyházmegyénk honlapján is közzétesszük Csaba testvér 
sorozatát, segítve a testvéreknek átismételni hitünk alapjait.

Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust 2020. 
szeptember 13–20. között tartják Budapesten. Az 1881 óta 
rendszeresen megszervezett nemzetközi rendezvényen 
az Oltáriszentségben jelen lévő Jézus Krisztust hirdetik 
és ünneplik a hívek. Az esemény programjairól, a felké-
szülési időszak történéseiről folyamatosan tájékozódhat-
nak a kongresszussal kapcsolatban létrehozott honlapon: 
https://www.iec2020.hu.

Reggeli imát, katekézist, tanúságtételt, fakultációt tartanak 
többek között:

Böjte Csaba testvér, Josip Bozanić (Horvátország), Massimo 
Camisasca (Reggio Emilia Guastalla), Card. Timothy Dolan 
(New York), Card. Oswald Gracias (Bombay), Mons. David 
Maria Jaeger OFM, Card. (Róma, Vatikán), Gérald Lacroix 
(Quebec), John Cardinal Onaiyekan (Nigéria), Szabó Kons-
tantin (Ukrajna), Card. Joao Tempesta (Rio de Janeiro), Eti-
enne Vetö (Róma), Andrew Card. Yuom-Soo-Yunk (Szöul) 

Főbb helyszínek: Puskás Ferenc Stadion, Hősök tere, Kos-
suth tér, Hungexpo. A Qr-kódban található videóban eze-
ket a helyszíneket ismerhetik meg. 

NEK 2020 . Programok

szeptember 13.
15:00 – 16:00 Nyitóprogram
16:00 – 18:00 Nyitó szentmise a Puskás Ferenc Stadionban

szeptember 14-18.
08:00-tól Reggeli ima, katekézis, tanúságtétel, fakultáció

szeptember 17.
20:00 – 22:00 Szentségimádás a Szent István Bazilika előtt

szeptember 18.
17:00 – 22:00 Ifjúsági est a Papp László Sportarénában

szeptember 19.
17:00 – 19:00 Szentmise a Kossuth téren
19:00 – 20:30 Eucharisztikus körmenet a Hősök teréig

szeptember 20.
11:00 – 13:00 Statio Orbis ünnepi zárómise a Hősök terén
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Ercsényi Lajos
Gondolatok az Eucharisztiáról

Késő délután, vagy talán már este is volt, amikor elin-
dultunk. Valószínűleg nem is a nyaramat töltöttem a 

nagybátyámnál, a p-i plébános atyánál; esetleg csak egy 
gyors látogatást tettünk? Már nem emlékszem. Kisfiú vol-
tam, túl az elsőáldozáson, de még bőven a ministráns-vizs-
gán innen; a 60-as évek közepén járunk.

„Gyere, kísérj el! Vegyél fel ministráns-ruhát. Beteghez me-
gyünk.” 

A piros alj, fehér karing és a szintén piros körgallér ami-
lyen megszokott is volt a szentmiséken az oltár előtt, olyan 
sután-furán hatott az utcán. Csendben mentünk, pontosab-
ban szótlanul, hiszen időnként – ha találkoztunk valakivel 
– csengetnem is kellett az oltár elől felvett csengővel. Bandi 
bácsi reverendában – mint rendesen, de – lila stólával és 
karingben mögöttem jött, halkan irányított: „Itt fordulj bal-
ra!” vagy „Átmegyünk a másik oldalra”. 

Én még soha nem jártam azon a környéken, de nézelőd-
nöm nem lehetett; az atya siettetett - s ami a legfurcsább 
volt: mélyen lehajtott fejjel, jobb kezét a mellén függő lila 
selyem tasakocskára téve jött mögöttem. 

Bár már sokszor láttam, de valójában ekkor találkoztam 
először az Eucharisztiával. Így, nagybetűsen, a Megtes-
tesült Istennel. Kisfiúként ezernyi más fontos dologra fi-
gyeltem a templomban: az orgona, esetleg a padban ülők, 
vagy éppen a misekönyv, vagy a csengő kezelése foglalt le; 
mindent láthattam és egyaránt fontosak voltak akkor szá-
momra. Gyerekként nem voltam tudatában annak, hogy a 
legfontosabb, vagy még inkább az egyetlen fontos dolog az 
a „jelenet”, az a kis fehér ostya, amelyet a pap a szentmisén 
felmutat.

Ezt, pontosabban ŐT vittük most a beteghez. A taberná-
kulum meghittségéből a betegágy gyűröttségéhez. A tiszta 
fehér selyemmel bélelt házikóból ide, a falu szegény-szagú 
otthonába. 

Sokszor megtörténik velünk, hogy nem ismerjük fel a 
dolgok nagyságát. Öntelten, magabiztosan nyilatkozunk 
– akár még műszaki számításokkal is alátámasztva – a kö-
rülöttünk lévő világról, s rossz esetben csak a katasztrófák, 
jobb esetben a személyes kudarcaink jelzik, hogy valami 
nincs rendjén a világlátásunkban.

Néha azt hisszük, a kicsi az egyúttal jelentéktelen is. Bár ta-
lán már túljutottunk „a méret fontos” mentalitáson: nem a 
legnagyobb, hanem a legízletesebb paradicsomot keressük. 
De vajon felismerjük-e a fizikai méretre hagyatkozva egy 
dolog transzcendentális jelentőségét? Felismerjük-e, hogy 
nem immanensen kell valamit szemlélnünk? 

Át tudunk-e lépni önmagunkból önmagunkon túlra? 

„Ó, KI ez oltáron kenyér színe alatt / a tiszta ostyának fe-
hérsége alatt, / fölséges Úristen, el vagy rejtezkedve / cso-
dálatosképpen!”

A minap, feleségemmel késő éjjel utaztunk haza Bakony-
bélből Zalaegerszegre. Nyugatról vihar készülődött, szinte 
folyamatosan, hatalmas villámok lobbantak a sötétségben. 
Arról beszélgettünk, micsoda megismerhetetlen, félelme-
tes erőket is látunk éppen kibontakozni…

A szomszédságunkban kisbaba született. Időnként látjuk 
is a babát, az édesanyját, a nagyszülőket. A minap (ez egy 
másik „minap”) az alábbi beszélgetés-foszlányt hozta a 
szél: „Hogy lehet ennyire aranyos, szeretnivaló egy kisba-
ba?!”

Eucharisztia = kegyelmi adomány. Felmérhetetlenül nagy 
erő – AKI képes volt a világ megteremtésére. Felmérhetet-
lenül nagy szeretet – AKI megformálta az embert…

A mi csapatunk…

Padovában tölthettem a nyáron közel három hetet az 
ottani ferences közösségben és a Szent Antalt tisztelő 
zarándokokat szolgálhattam. Nyáron több szolgálattevő 
érkezik a közösségen kívülről, mint ahogy én is. 

A mi csapatunk…-ezzel a kis megjegyzéssel köszönt el 
tőlem egy zambiai paptestvér, akivel együtt szolgáltunk 
ebben az időben egy vietnámi származású atyával. Mi 
ebben a három hétben tényleg egy csapat, egymás jó test-
vérei voltunk a szolgálatban, az imádságban, a kikapcso-
lódás idején. 

Olyan jó lenne, ha így tudnánk élni minden nap ember-
társainkkal. Félre az előítéletekkel, a pletykával, a kár-
örömmel, az irigységgel, a civakodással, a nehezteléssel, 
az egyenetlenkedéssel! Elfogadni a másikat; tiszteletet, 
bizalmat, szeretetet adni neki; érte és vele imádkozni; 
együtt lenni vele örömben és bánatban; közösen keresni 
vele az utat, amely nem más, mint maga Jézus. Keresni az 
egységet, hetvenszer hétszer megbocsátani, a kiengesz-
telődést és a békét munkálni. Erre vagyunk mindnyájan 
meghívva, ez Jézus vágya, hogy mindnyájan egyek, egy-
ségesek legyünk Vele és Benne. 

Te is erre vagy meghívva! Van családod, vannak bará-
taid, ismerőseid, munkatársaid, plébánosod, légy velük 
egy „jó csapat”!

Óra Krisztián

Római levél

A Szombathelyi Egyházmegye 2019 őszén új évfolyammal indítja akolitusképzését. A képzésre olyan érettségizett férfi-
ak jelentkezését várjuk, akik szívesen segítik a lelkipásztorokat liturgikus és közösségszervezői feladataikban.

A képzés két éven át tart, és nyolc hétvégét (péntek 18 órától vasárnap 14 óráig) foglal magába. Az alkalmas férfiak a képzés 
végén lektor majd akolitus avatásban részesülnek. Az akolitusok a helyi szükségleteknek megfelelően áldoztatnak, szent-
ségimádást, igeliturgiát, imacsoportot vagy bibliaórát vezethetnek, megbízással további lelkipásztori teendőket láthatnak 
el.

A jelentkezés feltétele a mellékelt jelentkezési lap kitöltése – ez letölthető a www.martineum.hu oldalról -, lelkipásztori 
ajánlás, házasemberek esetében a házastárs írásos beleegyezése. 

A jelentkezéseket B. Markovits Eszter részére küldjék: e-mailben: markovits@martineum.hu vagy postán: 
9700 Szombathely, Karmelita u. 1.

Jelentkezési határidő szeptember 30. 
A képzés felelőse dr. Martos Levente Balázs.

Akolitusképzés 2019 őszétől a Szombathelyi Egyházmegyében

Zalaszentlőrinc Szent Lőrinc vértanú tiszteletére szentelt 
templomát már 1382-ben említik az oklevelek. A jelen-

leg látható, hatvan ülőhelyes épületet 1904-ben építették. 
Az 1990-es években a külső festésen kívül a toronykupo-
la kapott vörösréz borítást, 2002-ben tetőzetet és héjazatot 
cseréltek. Az elmúlt két évben végzett felújítások során 
mód nyílt a szigetelésre, külső-belső vakolásra, burkolásra, 
festésre, csapadékelvezetésre, térkő burkolat elhelyezésére. 
Az asztalos munkák során belső lépcső, padok, nyílászá-
rók, egyéb bútorzat készült, ami lámparendszerrel és ha-
rang automatika beszerelésével egészült ki. Restaurálták a 
védőszentet ábrázoló festményt is. 

Vasboldogasszony műemlék templomát 1409-ben emlí-
tik először az oklevelek, de stílusjegyei alapján jóval 

korábban, a 13. század második felében épülhetett. Szen-
télye és tornya középkori, hajója később épült. Barokk ol-
tárát hársfából faragták, rajta aranyozott keretben Mária 
mennybevételét ábrázoló dombormű. Az elmúlt közel egy 
évben a templombelsőben felújították a villamoshálózatot, 
új világítótesteket szereltek be, kifestették a teret, kicserél-
ték a járófelületet, új padokat készítettek, nyílászárókat 
cseréltek. Az épület körül megoldották a csapadékvízel-
vezetést, újravakolták és színezték a falakat, cserepeket 
cseréltek.  

Templomfelújítások 
egyházmegyénkben
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A zalai megyeszékhelyen idős otthon működtetését 
vette át a Szombathelyi Egyházmegye ez év nyarán. 

A Gondviselés Háza intézmény vezetőjével, dr. Marx 
Gyulánéval beszélgettünk az öregkorban megélt hitbeli 
kegyelmekről, az idősápolásról, a keresztény szeretetről.

A nyáron vette át a Szombathelyi Egyházmegye a Zala-
egerszegen, addig a Kolping fenntartásában működő Mi-
asszonyunk Idős Otthon működtetését. Mit tudhatunk az 
intézmény múltjáról?

1993-ban a Notre Dame nővérek hozták létre, akkor még 
elsősorban az idős, ellátásra szoruló rendi nővérek gondo-
zása céljából. Mivel a Notre Dame Rend iskolafenntartó, 
tanító rend, az idős nővérek halála után kiléptek a szoci-
ális ellátásból. A szükséglet növekedése és az egyházi in-
tézmény hordozta sajátosságok miatt sokaknak fontos volt, 
hogy az intézmény ne szűnjön meg.  Zalaegerszeg Város 
Önkormányzata, és a Notre Dame Rend jelentős anyagi se-
gítsége révén a jelenlegi helyszínre költöztünk. A fenntartó 
szerepét a szintén katolikus egyházi fenntartónak számító 
Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szerve-
zet (KOSZISZ) vette át. Örökké hálásak leszünk nekik érte.

Mitől jobb, miben másabb az egyházi fenntartása egy idős 
otthonnak, mint az önkormányzati, állami?

Szakmailag, az ellátás minősége területén nem szabad, 
hogy különbözzön a kettő. Mégis, azt gondolom, hogy a 
mi intézetünkben van valami plusz, amit az ad, hogy Is-
tennel és Istenben próbáljuk megélni a mindennapokat. 
Hívő lakóink itt nem csupán élnek, hanem életcéljuk, fel-
adatuk van. Az imádság a hivatásunk. Hordozzuk imában 
az intézményt, a dolgozókat, a lakókat, a város plébániáit, 
az egyházi iskolákat, a kórházlelkészséget, a papságot, és 
mindazokat, akik imát kérnek tőlünk. Látható, hogy igen 
sok imakérés érkezik hozzánk. A napi szentmiséken, a 
heti szentségimádáson, Isten elé visszük az imát kérőket, 
családjaikat, nehézségeiket. A püspök atya nagyon szépen 
megfogalmazta a megnyitón a feladatunkat, amikor az élet 
értékéről szólt. Mi nem úgy tekintjük az intézményt csu-
pán, mint egy munkahelyet, és a lakókat, mint feladatot. 
Az itt élők életének utolsó szakasza az egyik legértékesebb 
szakasz lehet. Hívő lakóinknak komoly hivatásuk van, 
ahogy az előbb mondtam, de próbálunk mindenkinek napi 
feladatot, elfoglaltságot adni, és szeretettel közelebb vinni 

őket egymáshoz, és a Jóistenhez. Az, hogy egyre több terü-
leten élnek meg korlátot, hiányt, teret adhat annak, hogy 
Istennel töltekezzenek be. Éppen ez az, ami minden ember 
hivatása ezen a földön. Csak legtöbben ezer dologban szét-
forgácsoljuk magunkat és nincs időnk a lényegre figyelni. 
Nekik, mire a mennyország kapujához érkeznek, az öröm-
teli hazaérkezés lehet az egyik alapérzésük az elválás fáj-
dalma mellett.

Hogyan segítik az itt élők mindennapjait? Mit kínálnak 
számukra?  

Először is az alapvető szükségleteikben kínálunk megol-
dást, és biztonságot. Tájékozódásban sérült lakóinknak 
biztonságos környezetet próbálunk teremteni, ahol nyu-
godtan mozoghatnak. Gyógytornász segíti a mozgásukban 
korlátozottakat. Foglalkoztató és mentálhigiénés munka-
társak keresnek számukra a napi elfoglaltsághoz lehetősé-
get. Szeretném elérni, amit Torinóban láttam. Védőszen-
tünk, Cottolengo Szent József torinói intézetében egyetlen 
lakó sem ül, és néz maga elé. Mindenkinek célja, feladata 
van, a lehetőségeihez mérve. Hívő lakóinknak napi szent-
mise, hetente szentségimádás, egyéb imaalkalmak, a litur-
gikus időszakok méltó megünneplése – illetve az ebben 
való részvétel a lehetőség. Ebben a helyzetben ők nem el-
látottak, hanem együtt, egy közösséget alkotnak azokkal a 
dolgozóinkkal, akik részt tudnak venni a liturgiában. Vala-
mennyi lakónk számára szervezünk programokat a legkü-
lönfélébb formában. A kulturális programokba, kézműves 
foglalkozásokba, társasjátékokba, felolvasásokba, lengő-
teke játékba, közös tornába, zenehallgatásba, éneklésekbe 
mindenki bekapcsolódhat.

Miért gondolták, hogy az egyházmegyének érdemes szere-
pet vállalnia Zalaegerszegen a szociális munkában?

Ide tartozunk, a Szombathelyi Egyházmegye a tágabb kato-
likus közösségünk. Területileg is ritka kivétellel az egyház-
megye területén élőket látjuk el. Dr. Székely János püspök 
atyát lelki vezetőnknek is tartjuk. Azonban az is bizonyos, 
hogy az egyházmegyéhez tartozás egyúttal jogi és gazda-
sági önállóságot hozott az intézménynek. A továbbfejlődés 
lehetősége is a reményeink között van. A szükséglet nem 
csökken, hanem nő.

A keresztényeknek kezdetektől fontos volt az elesettek, rá-
szorulók támogatása. Ez az egyik küldetése is. Ezt valósítja 
meg az intézmény?

Ez az álmunk. Az isteni gondviselésre hagyatkozva a szük-
séget szenvedők mellé állni, és őket valahogy Isten szerete-
téhez közel vinni, abba beburkolni őket.

Mik a jövőbeni célok?

Tisztességgel helytállni a jelenlegi körülmények között, és 
építkezni. A következő ütemben a Hospice Ház, az idősel-
látás további fejlesztése és a konyha kialakítása lenne a cél. 
Évek alatt az idősek nappali ellátását, házi segítségnyújtás 
lehetőségét is elindítjuk. Emellett az intézményt szakápo-
lási központtá alakítanánk, és továbbképzési helyszínt is 
szeretnénk itt helyben megvalósítani.

esély egy BoldogaBB öregkorra

a goNdviselés háza zalaegerszegeN

Perenye és Kőszeghegyalja népének a legnagyobb össze-
tartó erőt a minden esztendőben a Velem – Szent Vid 

úti céllal megtartott saját, fogadalmi, gyalogos zarándoklat 
jelenti. Eredete: Perenye lakóit 1849. szeptember 26-a és no-
vember 28-a között 27 halálos áldozatot követelő kolerajár-
vány tizedelte meg. A perenyeiek elzarándokoltak a járvány 
elmúlásáért imádkozva, a 800-as évek óta végvár részeként 
fennálló Szent Vid-kápolnába. A közös fohász meghallga-
tásra talált: a faluban megszűnt a gyilkos kór. A perenyeiek 
megfogadták: ezen túl minden esztendő szeptemberében, 
a gencsi Szentkút búcsúja (Szent Kereszt felmagasztalása, 
szeptember 14-e és másnap, Fájdalmas Szűzanya ünnepe) 
utáni vasárnapon – a fogadalomtétel óta megszakítás nélkül 
– elzarándokolnak Perenye–Fűtelek–Kőszegszerdahely–Ve-
lem úton a Szent Vidre, a Szűzanya és az ókeresztény vér-
tanú-védőszent tiszteletére, hálából. Minden család részéről 
legalább egy fő gyalogosan vesz részt a búcsújáráson, amit 
még a kommunizmus évtizedeiben is megtartottak. A Szent 
Vid-kápolna mögött a prosecció tagjai megkerülik a kálvári-
át, a misét oltárkerülés követi. A sokversszakos népénekek 
a helyi néphagyományból, kiemelten az előénekesek által 
1855 óta nemzedékeken át vezetett Perenyei kéziratos éne-
keskönyvből valók. 

A történeti források szerint a Szent Vid-hegyen kápolna állt 
a Fájdalmas Szűzanya tiszteletére. A fogadalomtétel 170. 
évfordulóján dr. Székely János megyéspüspök e történeti és 
népi hagyományra való tekintettel különleges lelki kincsek-
kel áldotta meg ezt a zarándoklatot: nem kötelező jelleggel a 
zarándokok szigorú böjtöt fogadnak a búcsújárás előtti pén-
teki napon. Emellett a Szent Vid-zarándoklat szentmiséjén 
teljes búcsút lehet nyerni a szokásos feltételekkel: gyónás, 
áldozás és imádság a pápa szándékára. Továbbá az idei esz-
tendőtől kezdve ezen az alkalmon a szentmisét minden év-
ben a Fájdalmas Szűz Máriáról lehet mondani. 
Az idei, jubileumi Szent Vid-zarándoklatra - szeptember 
29-én, vasárnap - minden kedves Olvasót szeretettel hívunk: 
a körmenet reggel 6 órakor indul a perenyei Szent Ágo-
ta-templomból. A mise 11 órakor kezdődik a Szent Vid-ká-
polnában, majd (idén kivételesen nem Kőszegszerdahelyen, 
hanem a Szent Vid-kápolnában) 14.30-kor a lorettói litániát 
énekeljük. Az idei búcsújárást dr. Székely János megyéspüs-
pök személyes jelenlétével tiszteli meg, és főcelebránsa lesz 
a szentmisének. A perenyei és a velemi egyházközség zarán-
dokkönyv kiadásával is készül e szép ünnepre, Csire Lenke 
egyházközségi elnök és jelen sorok írójának gondozásában.

Medgyesy S. Norbert

A perenyeiek fogadalmi zarándoklata és népénekei
Velem – Szent Vid-kápolnába (1849–2019)

Megújult az olaszfai Szent Miklós-templom 137 éves orgonája
2019. augusztus 18-án Székely János megyéspüspök szent-
mise keretében áldotta meg a hangszert. A helyiek kottákkal 
és lampionokkal ízlésesen feldíszítették a templomkertet és 
a plébániaudvart, a templom pedig megtelt az ünneplőkkel.

A teljes felújításon átesett orgonát Rákász Gergely orgo-
naművész szólaltatta meg először. A Szívügyünk Olaszfa 
Egyesület állt a hangszer megmentése mellé, az ötlet és az 
adománygyűjtés eredménye pedig az egész régióban példa 
nélküli hangszermentés lett. 
A QR-kód videójában Rákász Gergely orgonaművészt hall-
hatjuk a felújított orgonán játszani.

(Forrás: Facebook -  Szent Miklós-templom Olaszfa)
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A szombathelyi Székesegyház kórusa, a VOX Savariae 
Ökumenikus vegyeskar augusztus 1-4-ig, csütörtök-

től vasárnapig a stájerországi Admont városában kezdte 
meg a felkészülést az előttük álló évad feladataira. Admont 
felső-Stájerországban fekszik, bencés-rendi apátságát 1074-
ben alapította Gebhard, Salzburg érseke. Gótikus katedráli-
sa messziről uralja a látképet, az itt szolgáló közel 30 bencés 
szerzetes pedig 27 plébániát lát el. Gimnáziumunk 375 éves. 
Admontban található a világ legnagyobb kolostori könyv-
tára, közel 70.000 könyvvel, az apátságban azonban még 
ennél is több, majd 200 ezer könyvet őriznek. A legrégebbi 
töredékek a 8., illetve a 9. századból származnak. Admont 
városára egy basszus-kórustag tanácsára esett a választás, 
aki gyakran látogatja a helyet. Ízlésében nem csalódtak a 
kórus tagjai, hiszen egy tartalmas, kulturális és természe-
ti élményekben gazdag négy napot tölthettek el a Gesäuse 
nemzeti park kapujának számító településen. 
A kórustábor célja az alapos próbák mellett a közösség ösz-
szekovácsolása volt: hiszen nemcsak a hangszálak, hanem 
a lélek együtt-rezdülése is a kóruséneklés egyik legfőbb 
alapja. A napi 2-3 órás intenzív próbák mellett így termé-
szetesen a közös programok és kirándulások is előnyt él-
veztek. A pénteki napon került sor az apátság múzeuma-
inak és a már fent említett könyvtárának megtekintésére. 

A természettörténet, valamint a művészettörténet mellett 
a modern művészeti alkotásokat is megcsodálhattuk, este 
pedig a Frauenberg nevű kis falucska zarándoktemplomát 
látogattuk meg. A szombati nap a kirándulásról is szólt: úti-
célunk a Palfau mellett taláható Wasserlochklamm volt, a 
Vízesések birodalmának is hívott kedvelt túristacél, egy vad 
hegyi patak hidakkal, falépcsőkkel kiépített sziklás-völgye. 
A bátrabbak ezen a szűkös, meredek útvonalon tehették 
meg a közel 1,5 órás utat, amely hat, lélegzetelállító vízesés 
mellett haladt el - csupán egy baj volt vele, hogy vissza is 
ugyanerre kellett menni. 
A hétvége és természetesen a szakmai munka csúcspontja 
a vasárnap délelőtti 10 órai Szentmisén való szolgálat volt, 
amelyen a kórus Leo Délibes miséjét, valamint Szokolay 
Sándor egy kórusművét énekelte Lakner-Bognár Nóra ve-
zényletével, valamint Lakner-Bognár András orgonajátéká-
val, a misét maga az apát Úr celebrálta, aki elismerésül újra 
meghívta a kórust Admontba. 
Az élménydús hosszú hétvégéért a szervezők köszönetet 
mondanak Püspök Atyának, a Szombathelyi Székesegyhá-
zért Alapítványnak, valamint Szombathely Megyei Jogú Vá-
ros Civil Alapjának az anyagi, illetve erkölcsi támogatásért.

Lakner-Bognár András

kórustáBor az osztrák alpokBaN

Mindszenty József bíboros életét bemutató sorozatunk ötödik részében 
veszprémi püspöki szolgálatáról olvashatnak írást.

1944. március 4-én nevezte ki XII. Piusz pápa Mindszenty Józsefet veszprémi püs-
pökké. Székfoglalása 52. születésnapján volt mindenféle külsőség nélkül a háborús 
helyzetre való tekintettel. Igyekezett minél előbb megismerni egyházmegyéjét, de 
sajnos a belpolitikai helyzet súlyosbodása miatt egyre többször fel kellett szólalnia 
az igazságtalanságok, többek között a zsidók és a romák elhurcolása végett. Ezek 
olyan bűneinek számítottak a nyilas kormányzat szemében, hogy letartóztatták és 
bebörtönözték 1944. november 27-én.

Schiberna Ferenc nyilas kormánybiztos mindent elkövetetett, hogy Mindszenty 
atya életét és fogságát a lehető legjobban megkeserítse. Miután letartóztatta a fő-
papot, három napig keményen dolgozott azon, hogy a nép számára elfogadható 
okot találjon a bebörtönzésre. Mindszenty püspök kiharcolta, hogy a fogságban 
is misézhessen, mert jól tudta, hogy a szentáldozásból merítheti a legtöbb erőt ő 
maga és társai is a megpróbáltatások elviseléséhez. Jól rámutat mély lelkiségére és 
megbocsátására, hogy az első szentmisét a letartóztatóiért ajánlotta fel.

Miután vége lett a háborúnak és kiszabadult a fogságból, akkor az egyik első fel-
adatai közé tartozott, hogy megkerestesse Schiberna Ferencet, aki annyi szenve-
dést okozott neki. Nem bosszút akart állni rajta, hanem meg akart neki bocsátani. 
Amikor megtudta, hogy hol van fogságban, akkor csomagot küldött neki és kérte 
a fogva tartóit, hogy engedjék szabadon.  

1945. április 2-án szabadult fogságából Mindszenty püspök. Hazaérkezve egy-
szerre elkezdte vizitálni egyházmegyéjét, hogy minél előbb feltérképezze a hábo-
rú okozta anyagi és erkölcsi károkat. Megszervezte, hogy minél előbb segítséget 
kapjanak a rászorulók a front elvonulása után.

Rövid püspöki szolgálata során 34 új plébániát, 8 katolikus iskolát és 3 internátust 
alapított és felajánlotta egyházmegyéjét a Szent Szűznek.

Déri Péter - Mindszenty József élete

Miért lettem keresztény?

Ateista családba születtem, egész gyermekkoromban azt 
hallgattam, nem számíthatok senkire, csak magamra, 

nem bízhatok senkiben, csak magamban, Isten és a túlvilág 
létezését nem bizonyították, a másvilágról még senki nem 
jött vissza, hogy ennek ellenkezőjét állítsa. Mindez akkora 
hatással volt rám, hogy templomban, misén sosem vettem 
részt, húsz évesen, a most már sógorom ferences ballagásán 
voltam először úgy templomban, hogy ott misét tartottak, 
de ki kellett mennem a szertartásról, mert rosszul éreztem 
magam. Ugyanakkor már gyerekként is úgy éreztem, nem 
lehet, hogy csak anyag van a világon, ha meghalunk, nincs 
semmi, kukacok martalékává leszünk, akkor pedig mi értel-
me ennek az egész földi létnek.

Tizennégy éves lehettem, amikor a három évvel fiatalabb 
unokahúgom – akinek a családja szintén nem hívő – meg-
kérdezte, hiszek-e Istenben. Azt válaszoltam, hiszek egy 
mindenek fölött álló hatalmasságban, erőben, mert kiábrán-
dító lenne, ha csak mint anyag léteznénk, és nem lehetünk 
csak mint anyag, ha érzünk és gondolkodunk, van lélek, 
amellyel ki tudja mi történik a halál után. De Istent akkor 
még azonosítottam a keresztény vallással, amely nagyon tá-
vol állt tőlem. Az isteni erő létezésében hittem, mert legbelül 
éreztem, hogy van, kell lennie, hiszen ember egyedül nem 
alkothat olyan csodákat, mint például a gótikus templomok.

Tizenhat évesen megadatott, hogy járhattam a chartres-i 
katedrálisban, ahol elfogott az az érzés, hogy kell, hogy 
létezzen Isten, mert ilyen gyönyörűséget alkotni ember 
nem képes isteni segítség nélkül. Huszonnégy évesen ke-
resztelkedtem, de nem belső meggyőződésből. A férjem 
szerette volna – legfőképpen az anyukájára tekintettel – az 
egyházi esküvőt. Ezt követően viszont soha nem erőltette, 
hogy menjek vele misére. Azért eljárogattam, főleg családi 
alkalmakkor.

A 2018 őszén indult katekumen képzésre sem igazi belső 
meggyőződésből jelentkeztem, hanem barátnőim miatt. 
Nem akartam kimaradni egy számukra fontos dologból. A 
kilenc hónap alatt aztán lassan megtörtént, hogy most már 
késztetést érzek arra, hogy a szó minden értelmében jelen 
legyek a miséken, és ha zaklatottabb lelkiállapotban is me-
gyek, megnyugszom. Nyár elején – nem sokkal a bérmálá-
som után – volt a kis keresztlányom elsőáldozása, ahol is 
engem kért meg, hogy kísérjem be a templomba. Szerintem 
én voltam a legbüszkébb és a legboldogabb a kísérő felnőt-
tek között. 

Bár még mindig úgy érzem, hogy nagyon az elején járok, de 
végre elindultam az Isten felé vezető úton, és talán választ is 
kapok arra a gyermekkorom óta foglalkoztató kérdésre, mi 
végre is vagyok ezen a világon.   

Káldiné Magda Henriett 

Veszprémi püspökként
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a Szombathelyi Egyházmegye havilapjaM

BOLDOG BRENNER JÁNOS VÉRTANÚ ÜZENETE

Megjelent a Boldog Brenner János vértanú üzenete című kiadvány. 
A könyvből megismerhetjük Boldog Brenner János teljes lelki naplóját, olvashatjuk 
prédikációs jegyzeteit, a boldoggá avatásán elhangzott beszédeket. Vissza-
emlékezhetünk Brenner József nagyprépost, nyugalmazott helynök atya írásai 
segítségével, és szemezgethetünk a családi albumból.

A kiadvány ára csak 2.400 Ft, amely elérhető a Szombathelyi  Egyházmegye könyves-
boltjában, a Püspöki Palota mellett (9700 Szombathely, Berzsenyi tér 3.),
illetve a webshopban (www.martinuskiado.hu.)

1.   Cák
2.   Pápoc
3.   Egervölgy
4.   Nemesrempehollós
5.   Gasztony
6.   Szombathely, Jézus Szíve-templom
7.   Megyehíd
8.   Gellénháza/Körmend
9.   Sitke
10. Jákfa
11. Csehi
12. Szombathely, 
Krisztus király-templom/Duka/Torony
13. Gersekarát
14. Szombathely, Szent Kereszt
Lelkészség/Körmend-Alsóberki/
Keménfa

15. Szentgotthárd-Máriaújfalu 
16. Pálfiszeg
17. Balogunyom
18. Felsőcsatár
19. Becsvölgye
20. Meggyeskovácsi
21. Döbörhegy
22. Bögöt
23. Kondorfa
24. Egyházashetye
25. Szőce
26. Zalaboldogfa
27. Söpte
28. Rum
29. Szombathely, Szociális Testvérek 
kápolnája
30. Uraiújfalu-Szentivánfa

Szentségimádási naptár
2019. szeptember

Kismáriacelli Főbúcsú  |  2019. szeptember 7-8., Celldömölk

2019. SZEPTEMBER 7. (SZOMBAT)
15:30 Diákok tanévnyitó szentmiséje
17:45 Zarándokok fogadása
18:00 Ünnepi szentmise, körmenet
 A szentmisét bemutatja: Dr. Martos Levente Balázs teológiai tanár
20:30 Sárvári vonósok koncertje
22:00 Szentségimádás - ifjúság és családok szentórája; Celldömölki Ifjúsági Énekkar
23:00 Szentóra
24:00 Éjféli szentmise
 
2019. SZEPTEMBER 8. (VASÁRNAP)
01:00 Rózsafüzér imádság (Rózsafüzér Társulat)
02:00 Lehetőség egyéni és közösségi imádságra
07:00 Keresztút
08:00 Szentmise
10:00 Búcsúi nagymise, körmenet. A szentmisét bemutatja: Varga László kaposvári megyéspüspök
14:00 Zarándokok búcsúztatása, litánia


