
„Két biztos támpont van az ég felé vezető úton: a bűnbánat és az Eucharisztia.”  

(Don Bosco) 

 
 

FELHÍVÁS RÉSZVÉTELRE 
az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson 

a Gál Ferenc Egyetem 
hallgatói, oktatói és munkatársai részére 

 
Budapesten tartják meg 2021. szeptember 5. és 12. között az 52. Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszust (NEK), amelynek zárómiséjén részt vesz Ferenc pápa. A Gál Ferenc Egyetemen 
hasonlóan közösségszervező erővé lehet a NEK-re készülés és a 
részvétel, ahogyan megélhettük ebben a tanévben adventtől 
pünkösdig, akkor még egyetemünk „online valóságában” találkozva 
alkalmanként akár 150-en is. A tavalyra tervezett NEK2020 a 
pandémia miatt elmaradt, mert ilyen világesemény, az Eucharisztia 
közös ünneplése csakis személyes találkozásokban válhat élővé. Most 
szeptemberben megtörténik a találkozás, ennek a világra szóló ünnepnek a személyességére 
készül a Gál Ferenc Egyetem is, rákészülünk és ott leszünk!  
 

Hívunk Téged is, Egyetemi Polgárunk, tarts velünk!  
Hozd magaddal ismerősödet, barátodat is,  

hogy az Eucharisztia ünneplése még szebb, életünket átható legyen!  
 
Most feladatunk megmutatni, hogy az 52. NEK-nek igazi gazdája Budapest és Magyarország, 
és Európa lelke, ami a keresztény hit, most itt velünk és bennünk él, hogy megtegyük azt, amire 
Ferenc pápa felhívta a figyelmet: „Európának újra fel kell fedeznie a lelkét”.  

Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus évében a protestánsok is az úrvacsora jegyében 
alakítják programjaikat, hogy lehetőség teremtődjön a dialógusra és a közös imádságra.  

 
A GFE felhívása a NEK2020-hoz való csatlakozás formáira,  

amiknek az előkészítésbe a helyi plébánosok, teológiai tanáraink segítségére számíthatnak: 

1. Részvétel a NEK egyes budapesti eseményein, amire a karokon csoportok 
szerveződhetnek és regisztrálhatnak. Ezeket zarándoklatként érdemes szervezni. 

2. Az ünnepi zárómisére szeptember 12-én vasárnap külön is megyünk. 

3. Események online követése a Karon szervezett csoportban, plébánosi vezetéssel.  

4. Pályázat „NEK naplóm” címmel hallgatóknak, oktatóknak, munkatársaknak napló 
írására napi személyes bejegyzésekkel (az említett ismerősök azonosítása nélkül).  

5. Alkotóművészeti pályázat irodalmi, zenei, képzőművészeti alkotásokra.  

6. Tanulmány, illetve TDK dolgozat írása a NEK és a saját hivatás kapcsolatáról.  

A 4. és 5. pályázatok benyújtása: 2021. szeptember 24. (Szent Gellért napja). 
 
Szeged-Békéscsaba, 2021. Úrnapján  
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