áz

s

isz

tiku

Egyh

m

r
eg
yei Eucha
Ko
ngresszus
Vác
2013.
Május 10–11.

Egyházmegyei
Eucharisztikus Kongresszus
programja
Vác, Székesegyház – 2013. május 10–11.
Péntek

07.30 templom nyitása, gyülekezés
08.00 Szentmise majd csendes szentségimádás
09.30 Megemlékezés a 38-as Világkongresszusról (Dr. Katona István püspök és Dr. Nemeshegyi Péter SJ)
10.00 kis előadások
10.30 P. Dr. Barsi Balázs OFM konferenciabeszéde
11.00 ima-ének, tanúségtételek
13.00 csendes szentségimádás, majd elmélkedés Kemenes Gábor atyával
15.00 Irgalmasság rózsafüzér, irgalmasság órája
16.00 ima-ének, kis előadások, tanúságtételek
17.30 Varga László, kaposvári plébános konferencia beszéde
18.00 Vesperás az Oltáriszentség tiszteletére
18.30 Szentmise – A folyamatos szentségimádásban résztvevők hálaadó szentmiséje
20.00 csendes szentségimádás, majd ima-ének-elmélkedés
22.30-tól reggel 7.30-ig ima-ének-elmélkedés óránként váltott témák szerint.
24.00-től Szentmise, Dr Varga Lajos segédpüspök
Témák: Püspökeinkért, világ békéjéért, papjainkért, szerzeteseinkért, tisztítótűzben szenvedőkért,
kispapokért és hivatásokért, hazánkért, családokért, hitüket nem gyakorlókért. Közben 23.00–03.00 között
a Makrovilág Utazási Iroda által szervezett „Hajós virrasztás” résztvevőinek becsatlakozása a virrasztásba
Párhuzamos ifjúsági programok a Piarista templomban péntek 17–23 óráig

Szombat
09.00
10.30
11.25
12.00
15.00
16.00
18.00
19.30

Szentmise
ima-ének-elmélkedés
P. Böjte Csaba OFM konferenciabeszéde
ima-ének-elmélkedés, tanúséágtételek,előadások
Irgalmasság rózsafüzér, irgalmasság órája
ima-ének-elmélkedés, majd elmélkedés P. Bátor Botond OSPPE atya vezetésével
Ünnepi szentmise, Dr. Beer Miklós megyéspüspök konferenciabeszédével
püspöki áldás és elbocsátás
(A változtatás jogát fenntartjuk – Stella Maris Alapítvány, a szervezők)
Támogatók: Magyar Katolikus Rádió • Mária Rádió • Keresztény Élet • Makrovilág Utazási Iroda

www.ek2013.hu

2013. február

Az Eucharisztikus Kongresszus szervezéséhez kötődő
már megjelent és a közeljövőben megjelenő kiadványok
Ferdinand Holböck: A legszentebb Oltáriszentség és az szentek (502 oldalas
könyv, Marana Tha, 2012. december)
Ez a könyv az Oltáriszentség szeretetének történetéről szól az elmúlt kétezer év folyamán. Arról a csodáról, hogy az Eucharisztia hogyan érintette
meg azok szívét, akik mélyen hittek benne. A szentek életében különösképpen tükröződik az a titok, hogy az Anyaszentegyházban milyen nagy jelentőségű az Eucharisztia tisztelete. Érdemes megfigyelni, hogy azon a plébánián,
ahol növekedett az Oltáriszentség tisztelete, megújult a hitélet. Ma is nagy
szükségünk van erre! Mindenkinek ajánlható ez a könyv, akik növekedni
akar a lelki életben és a hitben.
Tanúságtételek az Oltáriszentséggel kapcsolatban (kb. 60 oldalas könyv,
Stella Maris Alapítvány, tervezett megjelentetés 2013. március közepe)
Ebben a könyvben az elmúlt időkben született, Oltáriszentséghez kötődő
élményekről számolnak be a hívők. Ezek az élmények részben szentáldozáshoz, részben szentségimádáshoz kötődnek. Sok lélekemelő írás ismertetését
tartalmazza a kiadvány.
Tanúságtételek az
Oltáriszentséggel kapcsolatban

Bangha Béla

Eucharisztia

Bangha Béla: Eucharisztia (kb. 240 oldalas A5-ös  könyv, Stella Maris Alapítvány, várható megjelentetése 2013 március közepe)
Ez a könyv Bangha Béla szerkesztésében, 1938-ban megjelent könyvvel
egyező kiadvány, új szerkesztésben. A könyv 18 komoly ember megvilágításában mutatja be az Eucharisztiát, elsősorban papokat megszólaltatva. A
könyv 75 év után jelenik meg újból, de egyes fejezetei teljes mértékben aktuálisak a mai események tükrében is.

Bangha Béla: Az oltár fényében (kb. 240 oldalas könyv, Stella Maris Alapítvány, várható megjelenése 2013 március vége)
Ez a könyv Bangha Béla 1938-ban megjelent könyvével egyező kiadvány,
új szerkesztésben. A könyv számtalan kérdést és az arra adott tömör egyértelmű válaszokat tartalmazza.
Ez a könyv azt célozza, hogy a titkok titkát annyira, amennyire lehet, az
érdeklődő előtt feltárja. Hogy a legszebb és legszentebb keresztény misztériumot felmutassa azok előtt, akik annak hittani és erkölcsi tartalmával, szellemi és társadalmi hatásaival megismerkedni akarnak. Ezért veszi szemügyre
az Oltáriszentségnek először a hitvédelmi alapjait, majd egyéb kisugárzásait.
Az egész mű csokor akar lenni az eucharisztikus Krisztus oltára előtt
Az Oltáriszentség előtt című könyvünk átdolgozott, bővített kiadása
(Stella Maris Alapítvány, várható megjelenése 2013. március vége)

Bangha Béla

Az oltár fényében

