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52. NEMZETKÖZI EUCHARISZTIKUS KONGRESSZUS 

A Magyar Posta Zrt. alkalmi bélyegblokkok kibocsátásával köszönti a 
Budapesten megrendezésre kerülő 52. Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszust. A bélyeg Weisenburger István grafikusművész tervei szerint 
az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.-ben készült 50.000 db alapváltozatban és 
10.000 db speciális, arany színű festékkel díszített változatban. A kétféle 
bélyegblokk exkluzív bélyegszettben is megvásárolható. Az újdonság 2021. 
szeptember 1-jén jelenik meg. Megvásárolható a Filapostán, a filatéliai 
szakszolgálatokon, egyes postahelyeken és a www.posta.hu-n. 

2021. szeptember 5-12. között Budapesten rendezik meg az 52. Nemzetközi 
Eucharisztikus Kongresszust, melynek ünnepi zárómiséjén részt vesz Ferenc 
pápa is. A négyévenként más-más helyszínen tartott kongresszusnak előre 
meghirdetett mottója van, ami a budapesti esetében a „Minden forrásom belőled 
fakad” (Zsolt 87,7). Hazánkban legutóbb 1938-ban, Szent István halálának 900. 
évfordulóján tartottak Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust. 

A Kongresszus logójában az ostya és a kehely szimbolizálja az Oltáriszentséget. 
Az ostyában látható kereszt az Eucharisztia áldozatjellegére és a Golgotára utal. A 
„Minden forrásom belőled fakad" zsoltáridézetet jeleníti meg az Oltáriszentségből 
fakadó forrás, aminek vize négy vonalban zubog alá, utalva az örömhír 
terjedésére, melyet a négy evangélista örökített meg számunkra. A forrás folyóba 
ömlik, melyet az alsó hullám jelez. Ez a hullám kifejezi az Egyház örömhírvivő 
tevékenységét és utal a Dunára, Budapest folyójára is, amely számos európai 
országot köt össze, kifejezve, hogy az Eucharisztia közös forrásként összeköti a 
különböző nyelvű és kultúrájú európai keresztényeket, s így kiengesztelődésünk 
forrása is. A forrásból fakadó négy folyó a világ négy égtáját is jelképezi. 

A sorszámozott alkalmi bélyegblokkon megjelenő embléma, a szentostyát nyújtó 
tenyeret szimbolizálja, hogy Isten szeretettel fordul az emberiség felé. A 
szentostya felé nyúló kis kezek pedig azokat az embereket jelzik, akik erre a 
szeretetre vágyakoznak. A kéz mögött található nagy szív az egymás iránti 
szeretetet foglalja egybe. Az alkalmi boríték és bélyegző főmotívuma a 
Kongresszus logója. Az exkluzív bélyegszett a blokk fekete sorszámozású 
alapváltozatát és piros sorszámozású speciális, arany színű festékkel díszített 
változatát tartalmazza.  

Megrendelési kód: 
2021310030011 (blokk alap) 
2021310060012 (FDC) 
2021311030011 (blokk spec) 
2021312030011 (szett) 

Megjelenés:  
2021. szeptember 1. 

Névérték: 900 Ft 
(Megjelenéskor kiegészítő 
címletként használható.)  
A szett eladási ára 4990 Ft. 

Nyomdai eljárás:  
4+1 szín ofszet 

Példányszám:  
50.000 db alap- és 10.000 db 
speciális változatú blokk; 
4000 db szett, mely 1-4000-
ig, azonos sorszámú 
blokkokat tartalmaz.  

A blokk külső vágási 
mérete: 90 x 60 mm 

A bélyegkép perforálási 
mérete: 30 x 40 mm 

Papírfajta:  
enyvezett bélyegpapír 

Gyártó: ANY Biztonsági 
Nyomda Nyrt. (blokk, boríték); 
Pátria Nyomda Zrt. (szett) 

Tervezőművész:  
Weisenburger István  
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