ORSZÁGOS LELKIPÁSZTORI-TEOLÓGIAI NAPOK

Eger, 2020. január 27-30.
(A programváltoztatás jogát fenntartjuk!)

Élet, megújulás, küldetés az Eucharisztiából
„Szerette övéit, a végsőkig szerette őket” (Jn 13,1)
Január 27. 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: „Az Egyház az Eucharisztiából él” — eucharisztikus módon újra gondolkodni az Egyházról
(Török Csaba, MKPK tv referens, teológiai tanár)
18.00
vacsora
19.00
kiscsoportos beszélgetések
20.30-21.15 szentségimádás
Január 28. kedd – Eucharisztia és én
7.30 laudes
8.00 reggeli
8.50 program kezdete, hirdetések
9.00 előadás: Az Eucharisztia személyes életemben (Mohos Gábor, esztergom-budapesti segédpüspök)
10.00
szünet
10.30
előadás: Az Eucharisztia a keleti egyház és a szentatyák tanításában (Szocska Ábel, a Nyíregyházi Egyházmegye megyéspüspöke)
11.30
szünet, készület a szentmisére
11.45
szentmise (Mohos Gábor, esztergom-budapesti segédpüspök)
12.30
ebéd, majd pihenő, városnézés
15.00
tervezett fórumok:
 Beszélgetés Szocska Ábel püspök atyával a délelőtti előadás kapcsán (Koordinálja: Orosz István parókus)
 Beszélgetés Mohos Gábor püspök atyával a délelőtti előadás kapcsán (Koordinálja: Horváth Achilles OFM)
 Megújulás? – kezdjük magunkon! (Körmendi Gábor és Zsófia, a Házas Hétvége közösség tagjai, valamint Fülöp Ákos
plébános)
 Mindenkivel MindenkiNEK - Célegyenesben az Eucharisztikus Kongresszus (Gőbel Ágoston sajtóreferens, Budapesti
Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Általános Titkárság)
 Határhelyzetekben a megközelíthető és személyes Krisztussal. – Találkozó az Oázis Lelkigondozó és Mentálhigiénés
Szolgálat munkatársaival: Kovács Éva, Ötvös Ágnes, Anna Maria Pelka SDS
16.30
szünet
16.45
kiscsoport
18.15
vacsora
19.30
bizalom imaestje a Bazilikában (Bartha Angéla SSS és a szociális testvérek zenei csoportja)
Január 29. szerda – Eucharisztia és a közösség
7.00
szentmise laudessel (Gáspár István, az Országos Lelkipásztori Intézet igazgatója)
8.00
reggeli
8.50
program kezdete, hirdetések
9.00
előadás: Nyéky Kálmán plébános, egyetemi oktató, majd Michael White atya, az Újraépítve c. könyv szerzőjének videó üzenete I.
10.30
szünet
11.00
előadás: Nyéky Kálmán plébános, egyetemi oktató, majd Tom Corcoran, az Újraépítve c. könyv másik szerzőjének videó üzenete II.
12.30
ebéd, majd pihenő, sport
15.00
tervezett fórumok:
 James Mallon atya, az Egyház-felújítás c. könyv szerzőjének videó üzenete (Koordinálja: Nyéky Kálmán plébános)
 Szíria szenvedése tanít minket imádkozni (Kocsis Fülöp, a Hajdúdorogi Egyházmegye érsek-metropolitája)
 Folyamatos szentségimádás az országban (beszámolók, tanúságtételek)
 „Egy vérkeringésben - Eucharisztikus szemléletű kapcsolatépítés“ (Theresia Schuschnigg, a Nyolc Boldogság
Közösség tagja és az Eucharisztikus Élet Mozgalom vezetőségi tagja)
16.30
szünet
16.45
kiscsoport
18.15
szünet
18.30
akathisztosz
19.30
közérdekű hirdetések
19.50: ünnepi vacsora + tea- és borház
21.30
fakultatív imádság: kompletórium
Január 30. csütörtök – Eucharisztia és misszió
7.30 laudes
8.00 reggeli
9.00 előadás: Eucharisztia és misszió (Erdő Péter bíboros, esztergom - budapesti érsek)
10.00
szünet
10.15
kiscsoport
11.30
szentmise Te Deummal (Erdő Péter bíboros, esztergom - budapesti érsek)
12.45
ebéd, búcsúzás

