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Az Eucharisztikus Kongresszus története 
 
Az Oltáriszentséget a római katolikus hívek figyelmének 
középpontjába állító mozgalom Franciaországból indult 
útjára. A világi kezdeményezés a már régóta, egymástól 
távol működő társulatok, egyesületek számára jelentett 
találkozási lehetőséget. Zarándoklatok, szentmisék, szent-
ségimádások, előadások keretében nemzetközi kongresszust 
1881-ben, Lille-ben tartottak. Eleinte évente, később néhány 
éves időközönként került sor az eseményre, mindig más 
helyszínen. 1905-től a Szentszék is bekapcsolódott a szer-
vezésbe. A kongresszusokat sorszámozták és idővel az Eu-
charisztia általános témafelvetésén túl, egyedi irányt is 
meghatároztak az adott helyszín számára. Így lett 1938-
ban Budapesten az Eucharisztia mint a szeretet köteléke 
az előadások vezérgondolata. Az idei, magyarországi kong-
resszus az Eucharisztiát mint keresztény életünk és külde-
tésünk forrását helyezi előtérbe. 
1912-ben Bécsben már számos magyar résztvevőről tudunk, 
majd 1926-ban Csernoch János esztergomi érsek sze-
mélyesen vezette a Chicago-ba érkező magyar zarándok-
csoportot. A hazatérők lelkesedése nyomán a Magyar Püs-
pöki Kar 1929-ben kérelmezte a rendezvény budapesti 
megtartását az illetékes szentszéki állandó bizottságnál. 
Természetesen állami együttműködésre is szükség volt, s 
az 1938-as év, Szent István halálának 900. évfordulója tűnt 
a legalkalmasabb dátumnak. Az egyházi diplomáciai 
lépések, valamint a politikai vezetéstől független, tekintélyes 
világi személyek közbenjárása eredményezte a budapesti 
kongresszusi helyszín és időpont rögzítését 1936-ban. 
A résztvevők emlékezetében rendkívüli életeseményként, 
egészen különleges élményként rögzült a kongresszus. A 
vallásos meggyőződés megerősödését bizonyosan szolgálták 
a sok ezer ember jelenlétében megtartott szentmisék, a 
körmenetek, a pápa követének megszólalásai. Sok vidéki 
ember életében először járt a fővárosban, s a külföldi ven-
dégekkel együtt elragadónak találták a látványosságokat, 
a színes forgatagot. Különösen visszatekintve vált meg-
határozó emlékké a világháború előtti utolsó békés esztendő 
néhány szép, még hittel, reménnyel teli mozzanata. Sok 
család szinte ereklyéknek kijáró tisztelettel őrizte meg a 
kongresszushoz kötődő tárgyakat. Utóbb azonban pozitív 
értelemben, nyíltan beszélni sem lehetett a történtekről, 
hiszen a vallási életet évtizedeken át szigorúan szabályozott 
keretek közé szorította az állampárti vezetés. 

 
A mi zászlónk is a NEK-kiállításon 
 
A NEK előkészületeként pici hírként olvashattuk, hogy az 
52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus alkalmából há-

rom időszaki kiállítást 
nyitott meg Erdő Péter 
bíboros, prímás au-
gusztus 2-án a Pesti Vi-
gadóban.  
Az esztergomi Keresz-
tény Múzeum „Legye-
tek tanúim” című tárlata 
− közülük az egyik − a 
Budapesten 1938. má-
jus 25. és 29. között 

megrendezett 34. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust 
mutatja be a fennmaradt tárgyi emlékek, valamint írásos, 
képi és hangzó dokumentumok segítségével.  
Az emléktárgyakat és az akkoriban készült liturgikus öt-
vöstárgyakat egyházi múzeumok, kincstárak és magán-
személyek kölcsönzései segítségével gyűjtötték össze.  

A kiállításon látható az a zászló is, amelyet erre az eseményre 
adtunk kölcsön a Keresztény Múzeum számára.  

 
 
 
Augusztus utolsó napján a 
Szombathelyi Erdészeti Zrt. 
meghívására Kám község ha-
tárában a Jeli arborétumba 
meghívást kaptam a NEK tisz-
teletére a Vidékfejlesztési Mi-
nisztérium kezdeményezéséből 
felállított kereszt megáldására. 
A kereszt a 8-as útról jól látható 
(éjszaka is megvilágítják).  
Hitvallás mai világunkban.   

      
 

 
    (P. Tokár János) 
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Közösségünk ünnepe 
 

„Egymáshoz illünk; a teremtés napján  
Egymásnak voltunk már rendelve mi… 

Isten kötötte össze lelkeinket, 
 Ember nem képes elválasztani.” 

 
Így vall a szerelemről Pe-
tőfi Sándor Hol a leány, 
ki lelkem röpülését… 
című versében.  Az evan-
gélium egyfajta tömör pa-
rafrázisa, a szerelmesek 
himnusza. Augusztus 14-
én, Nagyboldogasszony 
ünnepének vigíliáján, a 
bodajki Segítő Szűz Má-
ria–kegytemplomban kö-
töttünk házasságot. Csa-
ládjaink, barátaink, a fe-
rences testvérek és atyák 
körében ünnepeltünk. 
Többen kérdezték: Miért 
éppen Bodajkon lesz az 

esküvő? Az ősi bodajki kegyhely máriás lelkülete, valamint 
Mórocz Tamás plébános, kegyhelyigazgató atya személye 
meghatározza életünket. Tamás atya a nászmise főceleb-
ránsaként a homíliában személyes történetünket, kapcso-
lataink fontosságát hangsúlyozta. Mindketten a nagy fe-
rences családba tagozódtunk be: Gina a szombathelyi fe-
rences plébánia hittanosaként, Patrik az esztergomi ferences 
gimnázium diákjaként. A szombathelyi rendház és plébánia 
képviseletében Asztrik, Bertalan és János testvér, a fiatalok, 
Ágnes és Judit plébániánk munkatársai, valamint Kovács 
Ferenc székesegyházi káp-
lán ünnepeltek velünk. Az 
esztergomi ferences gim-
názium többünknek is meg-
határozta életét rövidebb-
hosszabb időre. Néhány 
frankás öregdiák is meg-
tisztelt bennünket. Jelen 
volt Radics Dávid atya, aki 
Patriknak és Tamás atyának 
is prefektusa volt; János atya 
többünknek tanára, igaz-
gatója. A gyönyörűen meg-
újult kegyhely szépsége, Dr. 
Bednarik Anasztázia orgo-
naművész játéka, kedves 
vendégeink szerető ölelése 
felejthetetlenné tették ün-
nepi nászmisénket! Szeret-
nénk Isten tenyerében és a Boldogságos Szűz anyai palástja 
alatt egész életünkön át megmaradni! A Bodajki Mária 
visszavár bennünket… Az ünneplést Zámolyon folytattuk. 
Finom ételek és italok mellett, zenével és tánccal, jó han-
gulatban telt az este.  
Az ajándékok közül kettőt szeretnénk kiemelni: Pagano 
Loretta éneke, később a mulatság zárásaként Pálmai Árpád 
tanár úr műsora egészen bensőségessé tették lakodal-
munkat.  
Adja Isten, hogy az ünnepi pillanatok felemelő valósága 
örökké elkísérjen minket!       

           Patrik és Gina, 2021 augusztusában 

 
 
Szeptember 3-án ünnepelte 90 éves fennállását az esztergomi 
Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium és Kollégium 
 
Az iskolának tanulói voltak plébániánk lelkipásztorai:   

P. Sill  Aba, P Reisz 
Pál, P. Tokár János, 
Miszori Zoltán, P. 
Hidász Ferenc, fr. 
Piatrik Pió, az iskola 
tanára volt: P Reisz 
Pál, P. Tokár János, 
P. Hidász Ferenc, P. 
Orbán Márk, P. 
Kercza Asztrik. 
Ez a névsor azt is 
jelzi, hogy az eltelt 

esztendők során kb. 500 fiatalember indult úgy el az 
érettségi után, hogy papi, szerzetesi hivatást választott. 
Tíz évvel korábbi statisztika szerint a magyar papság kb. 
egyharmada került ki diákosan nevezve: a Frankából. Maga 
az intézmény is azzal a szándékkal létesült, hogy segítse a 
rendi utánpótlást. Tovább erősítette ezt a tendenciát, hogy 
az iskola a pártállami időben is működhetett a még 7 
másik katolikus egyházi iskolával együtt.Évek múltán sem 
lett belőle koedukált oktatási hely, ma is csak fiúk tanulnak 
benne. Fiúkat férfiakká nevelni megtisztelő és felelősségteljes 
feladat. Ma a gender- és LMBTQ-őrület idején különösen 
az, ahol a legfontosabb cél az emberi személyiség elbi-
zonytalanítása. A bizonytalan embert ugyanis sokkal köny-
nyebb irányítani. Ez a cél a nemzeti öntudat elnémításával 
és az állandó társadalmi békétlenség szításával is. 
Ezért fontos a vallás, a vallásos nevelés, mert a Jóisten 
ezen az egész világon az egyetlen biztos pont. Teremtmények 
vagyunk, és egész életünkben ezt a biztos pontot keressük. 
Az Egyház tudja ezt minden szélsőségtől mentesen, a leg-
tisztábban a világ elé tárni, mert alapítója maga Jézus 
Krisztus, az élő Isten szent Fia. 
Éljen a Franka, a jó Isten éltesse a 90 éves Intézmény 
minden dolgozóját és diákját! Pax et bonum! 
 

Hirdetések 
 

A NEK szervezőitől a szeptember 12-i 11.30 –kor kezdődő 
záró misére különvonattal utazók részére információ a 
templom bejáratánál olvasható. 
Jövő héten vasárnap, szeptember 12-én a 11.30-kor kezdődő 
szentmise elmarad a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus 
záró szentmiséje miatt. A Székesegyházban online közve-
títések lesznek a NEK eseményeiről. Részletek a faliújságon 
láthatók. 
 
Szeptembertől az elsőáldozási felkészülés folytatódik. Az 
első találkozó szeptember 10-én, pénteken délután fél 5-
től lesz. Gyermekek mellett a szülőket is hívjuk egy meg-
beszélésre. 
 
Szeptember 14-én, kedden, Szent Kereszt felmagasztalása 
ünnepén a ferences testvérek Gencsapáti-Szentkútra za-
rándokolnak. Az Ady út és a Szentkútra vezető út keresz-
teződésében vagy a helyszínen 14.30 órakor csatlakozhatunk 
hozzájuk. Részletekről az irodán lehet érdeklődni. 
 
Vezetett imát – szentignáci lelkiségben – szervez szeptember 
14-től Pomeisl Mária szociális testvér. Találkozás a templom 
folyosóján 16.45-kor.  


