
ORSZÁGOS LELKIPÁSZTORI – TEOLÓGIAI NAPOK 
Eger, 2015. január 26–29. 

(A programváltoztatás jogát fenntartjuk!) 
 
 

„Csak egy a szükséges” (Lk 10,42) 
 
Január 26., hétfı – az életadó keresztbıl meríteni 
15.30 nyitó szentmise (Ternyák Csaba egri érsek) 
16.30 szünet 
16.50 köszöntı (Gáspár István, OLI igazgató) 
17.00 elıadás – Az evangélium öröme és a kereszt az élet fája kapcsolata (Kálmán Peregrin OFM) 
18.00 vacsora 
19.00 kiscsoportos beszélgetések – bemutatkozás, kérdések, vágyak 
20.00 szentségimádás, gyónási lehetıség 
 
 
 
Január 27., kedd – keressétek az Isten országát, az Isten országában való gondolkodás 
 7.30 laudes 
 8.00 reggeli 
 8.50 program kezdete, hirdetések 
 9.00 elıadás – „Ti keressétek elıször az Isten országát és annak igazságát…” (Mt 6, 33) (Székely János esztergom–budapesti 

segédpüspök) 
10.00 szünet 
10.30 elıadás – Az életadó plébánia. Tanuljunk Isten országában gondolkodni (Szecsıdi Péter ceglédi plébános) 
11.30 szünet – készület a szentmisére 
12.00 szentmise 
13.00 ebéd, majd pihenı, városnézés, sport 
15.00 tervezett mőhelyek:  
  – papi lelkipásztori tapasztalatok megosztása 
  – világi munkatársak tapasztalatának megosztása – Hol a helyünk a plébánia életében?  
16.30 szünet 
16.45 kiscsoport 
18.00 vacsora 
19.00 szentségimádás 
 
 
Január 28., szerda – Isten országának építése 
 7.00 szentmise laudessel 
 8.00 reggeli 
 8.50 program kezdete, hirdetések 
 9.00 elıadás – Vezetıi engedelmesség, a krisztusi vezetés (Berkecz Franciska SSS) 
10.00 szünet 
10.30 elıadás – Az Isten akaratának keresése – gátló és segítı tényezık (Lukács János SJ) 
11.30 szünet 
11.45 akathisztosz 
12.30 ebéd, majd pihenı, sport 
15.00 lelkipásztori hirdetések 
15.30 tervezett mőhelyek:  
  – papi lelkipásztori tapasztalatok megosztása 
  – világi munkatársak tapasztalatának megosztása – Hol a helyünk a plébánia életében?  
16.45 szünet 
17.00 kiscsoport 
18.00 a Misztrál együttes tanúságtétele 
19.00 ünnepi vacsora + tea és borház egyházmegyénként, tájegységekként 
21.30 fakultatív imádság: kompletórium, szentségimádás 
 
 
 
Január 29., csütörtök – küldetés az életre, tanúságtételre 
 7.15 szentmise laudessel – Palánki Ferenc egri segédpüspök 
 8.15 reggeli 
 9.15 elıadás – A Krisztusból fakadó élet küldetést ad (Varga László irodaigazgató, kaposvári plébános) 
 10.15 kiscsoport 
11.30 Te Deum  – záró gondolatok – Mit viszek haza? 
12.30 ebéd, búcsúzás... 


