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Hétköznap délelőtt

Hétköznap délután

Vasárnap du.

Vasárnap de.Szombat de.-du.



Liturgikus esmények:

fő szentmisék

• Nyitómise

• Mise gyertyás körmenettel

• Zárómise 



Időpont: 15:00 - 18:00
Helyszín: Hősök tere
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Szentmise és 
eucharisztikus

gyertyás körmenet

Időpont: 
Szombat 17:00-21:00

Helyszín: Kossuth Lajos tér
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Liturgikus esmények:

fő szentmisék

Délelőtti 

programok

a Hungexpón

• Katekézis

• Tanúságtétel

• Fakultációk
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Szabó Konstantin
kárpátaljai görög katolikus pap

Szabó Konstantin titokban végezte el a 
papképzést és így is szentelték fel. 
1945-ben Sztálin rendelete nyomán a 
görögkatolikus papokat az ortodox 
egyházba való beolvadásra 
kényszerítették. Sokan azonban 
ellenálltak, őket kivégezték, 
vagy gulágra küldték. Szabó 
Konstantin pap dinasztiába
született. 

HÉTFŐ
10.30

tanúságtétel



Szabó Konstantin
kárpátaljai görög katolikus pap

Miután eldöntötte, hogy folytatja a családi 
hagyományokat a legnagyobb óvatossággal 
kellett eljárnia, miközben Ortutay 
Elemérhez járt teológiai képzésre. Így 
emlékezett vissza arra az időszakra: 
„Titokban jártam hozzá
magánoktatásra, de nem tudtam 
hányunkat, kiket oktat még 
rajtam kívül.” 
Sokféle trükkel bújt ki a 
ráállított titkosrendőr
figyelme alól.

HÉTFŐ
10.30

tanúságtétel



Card. Louis Raphael Sako
bagdadi érsek, babiloni káld pátriárka

A legrégebbi keresztény közösség Irak 
területén él. Az Iszlám Állam pusztítása idején 
is bátran felemelte a szavát. Megrázó 
segélykiáltásaival ráirányította a nemzetközi 
keresztény közösség figyelmét az iraki és szíriai 
eseményekre. Többek között arra, hogy a 
szunnita szélsőséges erők erőszakos 
cselekményei elöl az egymilliós iraki katolikus 
közösség felének menekülnie kellett 
otthonából. Százezrek hagyták el Irakot is. 
Menekülttáborokba zsúfolódtak, vagy egy új, 
biztonságosabb élet reményében Európába 
próbáltak eljutni. 

KEDD
10.30

tanúságtétel



Card. Louis Raphael Sako
bagdadi érsek, babiloni káld pátriárka

A pátriárka a párbeszéd híve. „Magam is többször 
elmentem egy muszlim településre Moszul
közelében, hogy segítsek négyezer muszlim 
családnak. Vittünk nekik élelmet, orvosságot, és 
közben elmondtam: keresztények vagyunk, 
Bagdadból jöttünk, 400 kilométer távolságból, mert 
mellettük állunk, testvérek vagyunk, nem vagyunk 
hitetlenek. A hitetlenek azok, akik üldöztek minket 
és akik rosszat tettek nekik is. ”
A háború után Louis Raphaël Sako és a keresztény 
közösség számos külföldi ország, köztük hazánk 
támogatásával rengeteget dolgozik azért, hogy az 
emberek visszatérhessenek újjáépülő otthonaikba 
és elkezdhessenek és másik, nyugodtabb életet.

KEDD
10.30

tanúságtétel



Charles Maung Bo
Mianmar első bíborosa

Az Ázsiai Püspöki Konferencia elnöke. 
Bo bíboros elítélte a hazájában 
tomboló erőszakot, ami a 2021. 
februári katonai puccs után söpört
végig az országon. Mianmar 1962 óta 
tartó katonai puccs után lépett a 
demokratizálódás útjára. Az országban 
a keresztények kisebbségben vannak, a 
diktatúra és az elnyomás ellenére 
mégis egy gyarapodó közösséggé vált. 
Bo bíboros több alkalommal szólított 
fel a megbékélésre.

SZERDA
9.30

tanúságtétel



Moysés Azevedo
A Katolikus Shalom Közösség alapítója

Néhány lelkes fiatal ötletes módon kezdett 
missziót kortársaik korében: Nyitnak egy 
kellemes kávézót, szendvicsezőt, amelyet a 
fiatalok megkedvelnek. A különlegesen 
elnevezett ételek kapcsán beszélgetések 
kezdődnek a hely misszionárius 
alkalmazottai és a vendégek között.
A kezdeményezés 1980-ban 
egy Nemzeti Eucharisztikus
Kongresszuson  után indult.
Ma már a világ számos országában jelen van 
a közössége, többek között Budapesten is.

SZERDA
10.30

tanúságtétel



Mary Healy

Mary Healy a detroit-i Szent Szív Szeminárium 
bibliatanítója, a Szentírás professzora. 2014-ben 
Ferenc pápa kinevezte az első három nő egyikének, 
akik a Pápai Biblikus Bizottság szolgálatában álltak

„Mi nők másként gondolkodunk a Bibliáról, mint a 
férfiak. Kiegészítjük egymást. Például a szentírásnak 
azokra a részeire gondolok, amelyek a házasságról, 
családról, gyermekekről szólnak. De nemcsak 
ezekről gondolkodunk másként, hanem az egész 
Bibliáról és a teológiáról. A nők intuitívabbak és 
sokszor olyan összefüggéseket ismernek fel, 
amelyeket a férfiak nem.”

CSÜTÖRTÖK, 10.30
tanúságtétel



Kora délutáni fakultációk a Hungexpón
HÉTFŐN:
Böjte Csaba OFM: A reményről. Krisztus hite - a mi hitünk – a gyermekek 
körében végzett lelkipásztori munka bemutatása
Joseph-Marie Ndi-Okalla püspök: Az Eucharisztia a jóság forrása
Mary Healy: A Szeretet azt mondja, menj! - Az Eucharisztia és a keresztény élet
Damian Stayne: Bensőséges kapcsolat Istennel az Eucharisztia által

KEDDEN:
Jean-Luc Moens: Eucharisztia és Szentlélek
Barbara Heil: Hogyan nyerj egy katolikust? Egy protestáns prédikátor és 
misszionárius útja a katolikus egyházba
Dabóczi Kálmán: Együtt. Értetek. - Magyar katolikus mozgalmak hálózata a 
családok szolgálatában
Johannes Hartl: A szépség vonzásában. Isten szépségének felfedezése az 
imádságban és a szentségimádásban



S.E.R. Joseph-Marie Ndi-Okalla
kameruni püspök

Az afrikai ország ásványkincsekben – arany 
és gyémánt – kiemelkedően gazdag, mégis 
a lakosság több mint 40 százaléka 
mélyszegénységben él. A nyomor mellett az 
emberek szenvednek az erőszaktól, a véres 
konfliktusoktól, a szélsőséges vallási 
szervezetek támadásaitól. Joseph-Marie 
Ndi-Okalla szívügyeként tekint a vallásközi 
párbeszédre és társadalmi békére.

HÉTFŐ 14.30
fakultáció



Barbara Heil

Barbara Heil vallástalan családban 
nőtt fel, majd hitre jutva protestáns 
misszionáriusként szolgált. Hosszú útja 
végül a Katolikus Egyházig vezette. 
Azóta hirdette már Isten igéjét AIDS-es 
prostituáltak között, ismeretleneknek a 
liftben. Úgy véli, nemcsak a szószékről 
lehet prédikálni, hanem bárhol a 
világban, ahol rengeteg feladat vár 
mindannyiunkra.

KEDD 14.30
fakultáció

https://www.iec2020.hu/hu/hirek-sajto/egy-protestans-misszionarius-utja-katolikus-egyhazig


Kora délutáni fakultációk a Hungexpón
SZERDÁN:
Székely János püspök és a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület:
Egy Föld, egy Kenyér - a Laudato si' világa
P. Justo Lofeudo atya:  Plébániák és egyházmegyék megújulása az örökimádás által
Michael White atya: Újraépítve mozgalom
David Maria Jaeger OFM: A Szentföld, az Eucharisztia földje

CSÜTÖRTÖKÖN:
Massimo Camisasca püspök: Az olasz papok vértanúsága a 2. világháború után
Székely János püspök és a Boldog Ceferino Intézet: Egy kenyér, egy test vagyunk; Az 
Eucharisztia megélése a cigánypasztorációban, a legszegényebbek között
Joseph Pamplany püspök: A szír-malabár egyház helyzete az Eucharisztia fényében
Jean-Claude Hollerich bíboros és Angelo Bagnasco bíboros: Eucharisztia, evangelizáció és 
társadalmi elkötelezettség Európában



Michael White
Az „Újraépítve” mozgalom alapítója

Michael White Az Újraépítve című 
nagysikerű lelkipásztori könyv egyik 
társszerzője, lelkipásztor társával, Tom 
Corcorannal hatalmas változást idéztek elő 
az észak-baltimorei (Maryland, USA) 
egyházközségükben. Lépésről lépésre 
újjáépítették a plébániájukat. A temp-
lomba járók és a plébániai önkéntesek 
száma megháromszorozódott. 
Költségvetésük megnégyszereződött,
saját forrásból közösségi központot 
építettek.

SZERDA 14.30
fakultáció



Justo Antonio Lofeudo

„Az örökimádás ajándék Istentől a mai kor 
számára. Isten a kápolnában minden zaj nélkül 
változtat jobbá bennünket”

A Legszentebb Eucharisztia Misszionáriusai 
szerzetesközösség egyik alapítója.

Az Örökimádás apostola. 

A múlt évtizedben kétszer is járt hazánkban.

Segítette a váci Piarista templom 

örökimádás kápolnájának kialakítását.

SZERDA 14.30
fakultáció



Kora délutáni fakultációk a Hungexpón

PÉNTEKEN:

Etienne Vetö atya: Eucharisztia, zsidó liturgia és Izrael misztériuma

Baltazar Porras venezuelai bíboros: Szentek Isten népében és a világban, a 
laikus hívek hivatása a szentségre

Andrew Yeom Soo-jung bíboros, Szöul érseke: A keresztények helyzete 
Koreában

Andrea Dellatore atya, Georg Schwartz és a Cenacolo Közösség:
Sötétségből a fényre. Az Eucharisztia a szabadság orvossága. Egykori drogos 
fiatalok tanúságtétele, akik találkoztak az Eucharisztiával.
Georg a Cenacolo Közösség segítségével szabadult meg az alkohol rabságából. 
A közösségnek jelenleg több, mint hatvan háza van, tizennyolc országban.



Georg Schwarz
Cenacolo Közösség

Georg a Cenacolo közösség támogatásával 
építette szabadult meg az alkohol rabságából. 
A Cenacolo nem terápiás intézmény, 
hanem keresztény értékekre épülő, önsegítő 
„életiskola”. A gyógyír maga a közösség. 
A támogatottak életében a munka és az igaz 
barátság mellett az ima kap központi szerepet. 
A Cenacolo közösségnek jelenleg 18
országban több mint 60 háza van. 
Georg Schwarz ma már más
fiatalok gyógyulását segíti.

PÉNTEK 14.30
fakultáció



Card. Andrew Yeom Soo-jung
bíboros, Szöul érseke

Andrew Yeom Soo-jung bíboros, 
Szöul érseke médiabirodalmat 
épített fel. Első katolikus 
vezetőként átment Észak-Korába. 
A bíboros szívügyének tartja, hogy 
békés párbeszéd alakuljon ki a két 
Korea között. Szöulban kifőzdét 
nyitott rászorulók számára, 
gyakran maga a bíboros is részt 
vesz az ételosztásban.

PÉNTEK
14.30

fakultáció



Card. Baltazar Enrique Porras Cardozo

venezuelai bíboros
A dél-amerikai ország súlyos gazdasági 
problémákkal küzd, az ország szociális 
rendszere összeomlott, háborús 
állapotok vannak. Aki teheti, elhagyja 
az országot. Ebben a kilátástalan 
helyzetben nyújt segítséget az egyház a 
fizikailag és lelkileg megtört 
embereknek. A Venezuelában 
tapasztalható válság közepette Baltazar
Porras soha nem mulasztja el, hogy 
felemelje a szavát az elesettekért.

PÉNTEK
14.30

fakultáció



DÉLUTÁNI 
ZENEI, KULTURÁLIS

ÉS KOROSZTÁLYI 
ESEMÉNYEK
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Csütörtök
19: 00 - 21: 00

Közösségek 
szentségimádása

Szent István-
bazilika

K7



Ákos koncert és
ForrásPont Ifjúsági est
PÉNTEK 19: 00 - 22: 30
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• Dicsőítés

• Tanúságtételek: Sophia Kuby és Proszenyák Róbert

• Szentségimádás



Sophia Kuby

Tanúságtevők:

Sophia Kuby az
Eucharisztiának
köszönhetően lett
keresztény.

Proszenyák
Róbert

Proszenyák Róbert
még nem hívőként
kómába esve megjárta a 
poklot, ahonnan
visszatérve azonnal meg 
akart keresztelkedni. 
Azóta egészen más az
élete.



EGÉSZ HETI PROGRAMOK



Szent István
könyvhét K9



Kereszttűzben

kiállítás a 
keresztényüldözésekről
a Nemzeti Múzeumban





DÉLUTÁNI 
ZENEI PROGRAMOK



Csík Zenekar

A Csík Zenekar bő három 
évtizede a magyar népzenei 
élet egyik legmeghatározóbb 
szereplője. A számos díjjal 
elismert formáció 
dallamvilágában zseniálisan 
ötvözi a magyar népzene, a 
könnyű- és világzene elemeit. 
Az 52. Nemzetközi 
Eucharisztikus Kongresszus 
kulturális programkínálatában a 
zenekar ezt a vibráló 
sokszínűséget mutatja meg 
harmóniába rendezve.



Moszkvai Patriarchátus Kórus koncert
CSÜTÖRTÖK, 19: 30 - 22: 00



Szent Efrém Férfikar
A Szent Efrém Férfikar 
számos díjjal elismert bizánci 
zenei együttes. Hazai- és 
nemzetközi fesztiválok 
népszerű fellépője, 
rendszeresen teljesít zenei 
szolgálatot görögkatolikus 
liturgiákon is. Az együttes 
célja, hogy a magyarországi 
és a közép-kelet-európai 
bizánci rítusú egyházak zenei 
kincseit autentikus módon 
szólaltassák meg. Koncertjeiken hallhatunk ezenkívül kortárs európai 

darabokat éppúgy, mint Liszt Ferenc, Bartók Béla, Kodály 
Zoltán és Ligeti György műveit. A férfikar fellépett számos 
alkalommal orosz közönség előtt, de volt már dél-amerikai 
turnéjuk is.



KÖSZÖNJÜK            A FIGYELMET!


