
ORSZÁGOS LELKIPÁSZTORI-TEOLÓGIAI NAPOK 
Eger, 2019. január 28-31. 

(A programváltoztatás jogát fenntartjuk!) 
 

A keresztből fakadó élet 
„…ha a búzaszem nem hull a földbe, és nem hal el…” (Jn 12,24) 

 
Január 28. hétfő 
15.30 nyitó szentmise (Ternyák Csaba egri érsek) 
16.30 szünet 
16.50 köszöntő (Gáspár István, az Országos Lelkipásztori Intézet igazgatója) 
17.00 előadás: A szenvedés teológiai háttere (Gáspár István) 
18.00 vacsora 
19.00 kiscsoportos beszélgetések 
20.30-21.15 szentségimádás 

 
Január 29. kedd – Veszteségek, kiégés, szenvedés 
 7.00 szentmise laudessel (Magyar Gergely OFM) 
 8.00 reggeli 
 8.50 program kezdete, hirdetések 
 9.00 előadás: Veszteségek (Papp Miklós görögkatolikus parókus, főiskolai tanár) 
10.00 szünet 
10.30 előadás és tanúságtétel: Kiégés – megoldás, elkerülés, megelőzés (Versegi Beáta nővér, a Nyolc Boldogság Közösség tagja) 
12.00 ebéd, majd pihenő, városnézés, sport 
15.00 tervezett fórumok: 

 Kerekasztal-beszélgetés a délelőtti két előadóval (moderátor: Hadi Ferenc) 
 Creighton Módszer és NaProTechnológia - Értékes segítség a meddő pároknak (Dervarics-Boros Ágnes, Creighton 

Módszer oktató) 
 Fekete bárányok? Hogyan élik meg helyzetüket az elváltak, külön élők, egyedül álló szülők az Egyházban? 

     (Madocsai Bea - az Emmánuel Közösség AVE-kurzus szolgálatának felelőse)   
 Abortusz utáni élet és lehetőségek (Udvardyné dr. Tóth Lilla és Udvardy Márton állandó diakónus) 
 Saját veszteségeink – Hogyan nézzek szembe velük? Nyereség-e a veszteség? (Gáspár István, Berkecz Franciska SSS, 

Kiss Mónika SSS) 
 Merre tovább? Milyen lehetőségek, feladatok várnak még rám? Anyós-suli (Süttő Márta pszichodráma vezető 

mentálhigiénés szakember, Szikora Ildikó bibliodráma vezető; gyakorló nagycsaládos anyák,  anyósok) 
16.30       szünet 
16.45 kiscsoport 
18.00 vacsora 
19.00 közérdekű hirdetések 
19.30 fényliturgia 

 
Január 30. szerda – Ifjúság 
  7.00 szentmise laudessel (Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök) 
  8.00 reggeli 
  8.50 program kezdete, hirdetések 
  9.00 előadás: Életvezetés: hivatás, elkötelezettség… Merre menjek? - Hivatásgondozás a hétköznapokban (Keszeli Sándor tanár, 
pasztorális szakember) 
10.00 szünet 
10.30 kerekasztal beszélgetés: Hodász András, Serfőző Levente, Farkas László, Quadros Lytton, Sirák Borbála (Moderátor: Orosz 

István, máriapócsi kegyhelyigazgató, parókus) 
12.00 ebéd, majd pihenő, sport 
15.00 tervezett fórumok: 

 Palánki Ferenc püspök az ifjúsági szinódusról és a hivatásgondozásról 
 A szexualitás Isten tervében: hivatás a szeretetre - kamaszok és fiatal felnőttek nyelvén. A Testteo' tapasztalatai. 

(Testteo' közösség) 
 Új csatornán elérni a fiatalokat – YouTube, blogok (Hodász András, plébániai kormányzó) 
 Ismerkedjünk jól működő ifjúsági közösségekkel, lelkiségekkel! – Antióchia közösség, Regnum közösség és a 

káposztásmegyeriek beszámolója 
16.30 szünet 
16.45       kiscsoport 
18.30 ünnepi vacsora + tea- és borház egyházmegyénként, tájegységenként 
21.00 fakultatív imádság: kompletórium 

 
Január 31. csütörtök – Eucharisztia, vértanúság, szentté válás 
 7.30 laudes 
 8.00 reggeli 
 9.00 előadás: Eucharisztia, vértanúság, szentté válás (Udvardy György pécsi megyéspüspök) 
10.00 szünet  
10.30 kiscsoport 
11.30 szentmise Te Deummal (Udvardy György pécsi megyéspüspök) 
12.45 ebéd, búcsúzás 


