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AZ EUCHARISZTIKUS KONGRESSZUSOK TÖRTÉNETE 
 

 Az eucharisztikus kongresszusok kezdeményezője a dél-franciaországi Émilie 
Tamisier (émili tamizié) volt, aki eucharisztikus zarándoklatot szervezett 1874 
júniusában Avignonba, majd egy hónappal később Arsba. A következő évben Douai 
(due) adott helyet a zarándoklatnak, amelyen már 50 ezren vettek részt 5 
püspökkel. E siker láttán a szervezők elhatározták, hogy ezt minden évben 
megtartják, és külön kongresszussal zárják le. Így került volna sor 1875-ben 
Faverney-ben az első, akkor még nemzeti eucharisztikus kongresszusra, ha a 
Harmadik Köztársaság egyházellenes intézkedése nem akadályozta volna meg. 
Újabb kongresszust csak 1881-ben tudtak tartani az észak-franciaországi Lille (lill)-
ben. Ennek jelentősége már átlépte az ország határait: Franciaországon kívül főként 
a szomszédos országokból jöttek, de Közép-Európából is sokan érkeztek, sőt még a 
Mexikóból és Chiléből is számos zarándokok jött.  A háromnapos ünnepség már a  
későbbi eucharisztikus kongresszusok szerint zajlott: az ünnepélyes szentmisékkel, 
szentségimádásokkal és elmélkedéssel töltött napokat körmenet koronázta. A 
rendezvény után Állandó Nemzetközi Előkészítő Bizottság állt föl, amelynek első 
elnöke a cambray (kambré)-i érsek lett. Az első nemzetközi eucharisztikus 
kongresszusok Franciaországban vagy francia nyelvterületen voltak. Áttörésnek 
számított 1893-ban a nyolcadik, amelyet az akkor az Oszmán Birodalom területéhez 
tartozó Jeruzsálemben tartottak. Ezen képviseltette magát először a pápa követtel, 
Benoit Marie Langenieux (bönoá mari lanzsöniő) kardinális által. 
 Az 1905. évi kongresszuson az Oltáriszentség nagy tisztelője, maga Szent X. 
Piusz pápa is részt vett, aki elhatározta, hogy ezután valamennyi eucharisztikus 
kongresszuson hivatalos követe által jelen lesz. Fényes külsőségek között zajlott le 
az 1912-i bécsi, szerényebben és inkább lelki megújulást hirdetve az 1913-as máltai 
és az 1914-es lourdes (lurd)-i. Az első világháború és az utána következő politikai 
feszültségek miatt csak 1922-ben rendezhettek újabb ilyen kongresszust, akkor az 
Örök Városban, Rómában. 1926-ban Chicago adott helyet a rendezvénynek. Erről 
Gergely Jenő (marxista) történész így írt: „Igazi amerikai stílusban rendezett 
ünnepség volt: középpontjában a minden addigi méretet túlszárnyalni akarással és 
az elmaradhatatlan shaw (só)-val és biznisszel.” Közel egymillióan járultak a szent-
áldozáshoz, hatvanezer fős kórus énekelt, a főünnepségeknek helyet adó 
stadionban a római Szent Péter-bazilika főoltárát megépítve mutatták be a 
legszentebb áldozatot. A magyar delegáció Csernoch János bíboros, hercegprímás, 
esztergomi érsekkel az élen jelen volt. 1928-ban Sydney, 1930-ban Szent Ágoston 
halála 1500. évfordulóján Karthágó, 1932-ben pedig Dublin adott helyt az ünnepség-
nek Szent Patrik partra szállásának 1500. évfordulóján. 1934-ben Buenos Airesben, 
1937-ben a Fülöp-szigetek fővárosában, Manilában, majd 1938-ban Budapesten 
volt kongresszus, ez utóbbi alkalommal Szent István halálának 900. évfordulójára 
emlékezve. 
 A XXI. században az 50. találkozónak ismét az ír főváros, Dublin (dablin) adott 
helyet. 2012-ben megint a Fülöp-szigeteken volt, Cebuban. 2020-ra pedig 82 év 
múltán ismét Budapest lett kijelölve, de a járvány miatt az idén lesz megtartva. Erdő 
Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek ezt mondta a rendezvényről: 
„Bemutatkozás ez a világ és nemcsak a világegyház, hanem a civil világ előtt is.” 



 

 



 

FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI 
(Évközi 23. vasárnap: Kalkuttai Szent Teréz anya) 

 
1./ Ma du. 15 órakor kezdődik a Hősök terén az 52. Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszus nyitó nagymiséje, amely a diákok tanévnyitója is. Minél többen 
vegyünk részt azon és az egy teljes hétig tartó programsorozaton, melyek a 
hirdetőtáblán olvashatók. Ennek része a Magyarok Házában (V. ker. Semmelweis u. 
1-3. Metró: Astoria) ma du. 17 órakor nyíló és egy hétig tartó Mária-kiállítás is. 
 
2./ Keddi napokon e héttől már újra lesznek esti szentmisék, szeptember 30-áig 
bezárólag még 19 órai kezdettel. (Október 1-től térünk vissza a 18 órai kezdésre.) 
 
3./ Kedden a kassai vértanúk, szerdán pedig a Kisboldogasszony ünnepe lesz. 
 
4./ A kongresszus miatt a csütörtök esti szentmise elmarad, amit egyeztetés 
után később mondunk el; a szombat estit pedig déli 12 órakor mutatjuk be. 
 
5./ Jövő vasárnap templomunkban de. 9 órakor fatimai ájtatosság, 11-től délig 
pedig szentségimádás lesz. Du. 17 órakor a Rotunda Énekegyüttes ad koncertet 
W. A. Mozart halálának 130. évfordulója emlékére az Ars Sacra Fesztivál részeként. 

   
 

 
 

HETI MISEINTENCIÓK 
 

Szombat 19 h G  +Bagi Mátyás és +családtagok                                                 É                                                 
ÉVKÖZI 23. VASÁRNAP: Kalkuttai Szent Teréz anya; szeptember 5. 
8 h    G           +Tóth József és az +Erzsébet-szülők, +rokonok    É                                                                                         
                     
10 h  G                 Igazhitű és –lelkű egyházfiakért és az ifjúság megtéréséért    É                                                                 
Kedd 19 h            +Regina édesanya (névnapi megemlékezés)    É                                                                                      
Szerda 7 h           A Szűzanya, a Kisboldogasszony tiszteletére                                                                                                  
Csütörtök 19 h    Elmarad (egyeztetés után később mondjuk el)    É                                                                                      
Péntek 7 h           +Mária Valéria édesanya (név- és születésnap)  CS    
Szombat 12 h G  +Tóth Luca és férje Sándor, vmint +Sándor fiuk                        É                                                                           
ÉVKÖZI 24. VASÁRNAP: Szűz Mária Neve; szeptember 12.  
8 h     G                +Fekete Jánosné Mária édesanya (névnap)                               É                                                                      
9 h     G                                       Fatimai ájtatosság  CS                    
10 h   G                Élő Hajcsik Mihály és neje Ibolya hálaadása 57. ház. évf.-n    É 
11-12 h                                Engesztelő szentségimádás                                    CS 
17 h RÉ                       A Rotunda Énekegyüttes koncertje                                É-Z 
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