
ORSZÁGOS LELKIPÁSZTORI-TEOLÓGIAI NAPOK 
Eger, 2018. január 29-február 1. 

(A programváltoztatás jogát fenntartjuk! 
 

Akik az Atya akaratában élnek, már most boldogok - A szentségek erejéből fakadó élet 
„...hogy életük legyen és bőségben legyen.” (Jn 10,10) 

 

Január 29. hétfő - KERESZTSÉG 
15.30 nyitó szentmise (Ternyák Csaba egri érsek) 
16.30 szünet 
16.50 köszöntő (Gáspár István, az Országos Lelkipásztori Intézet igazgatója) 
17.00 előadás: Keresztségünkből fakadó alaphivatásunk (Puskás Attila teológiai tanár) 
18.00 vacsora 
19.00 kiscsoportos beszélgetések 
20.30-21.15 szentségimádás 
 

Január 30. kedd – BÉRMÁLÁS, IFJÚSÁG BŰNBÁNAT 
 7.00 szentmise laudessel (Székely János teológus, szombathelyi megyéspüspök) 
 8.00 reggeli 
 8.50 program kezdete, hirdetések 
 9.00 előadás: „Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön…” Hogyan válhat a bérmálás a Szentlélek kiáradásának valóban átélt, 
   befogadott ajándékává? (Székely János teológus, szombathelyi megyéspüspök) 
10.00 szünet 
10.30 előadás: A bérmálás, mint személyes pünkösd (Hugyecz János gödöllői plébános) 
11.15 előadás: Ifjúság: A személyes istenkapcsolatra való rátalálás – lehetőségek és félelmek (Nagy Bálint SJ, a magyar jezsuita 

rendtartomány hivatásgondozója) 
12.00 ebéd, majd pihenő, városnézés, sport 
15.00 tervezett fórumok: 

� Mit tehetünk, hogy bérmálkozóink velünk maradjanak? – Tapasztalatok és gyakorlati eszközök (Bartha Angéla SSS 
és Farkas László hatvani plébános) 

� Fiataljaink megszólításának lehetőségei – kihívások, tapasztalatok (Palánki Ferenc, debrecen-nyíregyházi 
megyéspüspök, az MKPK Ifjúsági Bizottsága elnöke, valamint Gábor Miklós és Kámán Veronika, az Ifjúsági 
Bizottság munkatársai)   

� A gyermekek és az ifjúság szexuális nevelése az Amoris laetitia alapján (Tomka Ferenc lelkipásztor, ny. egyetemi 
tanár) 

16.30     szünet 
16.45 kiscsoport 
18.00 vacsora 
19.00 közérdekű hirdetések 
19.30 kiengesztelődési est 
 

Január 31. szerda – EUCHARISZTIA, IMÁDSÁG 
 7.30 laudes  
 8.00 reggeli 
 8.50 program kezdete, hirdetések 
  9.00 előadás: Az Eucharisztia, mint küldetésünk forrása (Varga László, kaposvári megyéspüspök) 
10.00 szünet 
10.30 előadás: A szív liturgiája (Jeges Mirjam kármelita perjelnő) 
11.30 szünet – készület a szentmisére 
12.00 szentmise (Varga László, kaposvári megyéspüspök) 
13.00 ebéd, majd pihenő, sport 
15.00  tervezett fórumok: 

� Imádság és a szerető cselekvés egysége (Varga László, kaposvári megyéspüspök) 
� Iránytű hivatástisztázó műhely (Csépányi Gábor, Fecske Orsolya SSS, Mézinger Gabriella SJC, Nagy Bálint  SJ, 

Petres Lúcia OP) 
� Papként imádkozni (Gáspár István, Lendvai Zalán OFM) 
� Imádság Háza mozgalom, konferencia (Berkecz Franciska SSS) 

16.30 szünet 
16.45     kiscsoport 
18.00 akathisztosz 
19.00 ünnepi vacsora + tea- és borház egyházmegyénként, tájegységenként 
21.00 fakultatív imádság: kompletórium 
 

Február 1. csütörtök - HIVATÁS 
 7.30 laudes 
 8.00 reggeli 
 9.00 előadás: Hogyan egészítik ki egymást a hivatások? Egymás iránti felelősségünk. (Csépányi Gábor, esztergom-budapesti 
   hivatásgondozó referens) 
10.00 szünet  
10.30 kiscsoport 
11.30 szentmise Te Deummal 
12.45 ebéd, búcsúzás 


