
Tíz évvel ezelőtt, 2007. márci-
us 15-én XVI. Benedek pápa 
Ternyák Csaba eminentianai 
címzetes érseket nevezte ki az 
Egri Főegyházmegye élére, aki 
2007. június 9-én kezdte meg 
egri szolgálatát.

Ternyák Csabát, a Győri Egy-
házmegye papját Szent II. János 
Pál pápa nevezte ki esztergomi 
segédpüspökké 1992. december 
24-én, és ő szentelte püspökké 
Rómában. 1997. december 11-én 
pedig c. érsekké és Papi Kongre-
gáció titkárává nevezte ki. 

Püspöki jelmondata: „Ipsi 
gloria in saecula – Dicsőség ne-
ki mindörökké”. További szol-
gálatára Isten bőséges áldását 
kérjük!

Teremtésvédelmi Nap
Teremtésvédelmi Napot hirde-
tett meg az Egri Főegyházme-
gyében Ternyák Csaba egri ér-
sek március 25-re, Gyümölcsol-
tó Boldogasszony ünnepére. A 
főegyházmegye fenntartásában 
működő köznevelési intézmé-
nyek vezetőit arra kérte, hogy e 
napon – Ferenc pápa Laudato si’ 
kezdetű enciklikája szellemé-
ben – a helyi közösség összefo-
gásával, az önként jelentkezők 
bevonásával tisztítsanak meg, 

keltsenek életre szemetes, ren-
dezetlen területeket. 

A főpásztor kéréséhez csat-
lakoztak a katolikus iskolák, 
melynek eredményeképpen 
sok helyen gyűjtöttek szemetet, 
tisztítottak meg árokpartokat, 
erdei utakat. A Teremtésvédel-
mi Nap alkalmából a diákok  - 
tanári vezetéssel – elbeszélget-
tek az Isten által teremtett világ 
védelméről, korunk emberének 
felelősségéről.

Karizmatikus jubileum
Az 1967-ben indult katolikus 
karizmatikus megújulás olyan 
mozgalom az egyházban, amely 
rövid története alatt a Föld 150 
országában terjedt el és több 
mint 100 millió katolikus szí-
vét érintette meg. 
Ez év Pünkösdjére, június 4-re 
Ferenc pápa találkozóra hívta a 
Vatikánba a karizmatikus kö-
zösségeket.

A találkozóra készülve Ma-
gyarországon, ez év februárjá-
ban 29 helyszínen ünnepelték 

a karizmatikus megújulás 50. 
születésnapját. Ebből az alka-
lomból az egri Szent II. János 
Pál Katolikus Karizmatikus Kö-
zösség szervezett hálaadó és di-
csőítő imaestet a Szent Bernát 
ciszterci templomban. Mi is az 
a katolikus megújulás? - cím-
mel Pető Zsolt a közösség egyik 
vezetője tartott előadást.

Majd Koós Ede atya, a Cisz-
terci templom templomigazga-
tója mutatott be az ünnepen há-
laadó szentmisét. 

Az első országos kispap zarán-
doklat 2010-ben, a Papság Évében 
volt a Mátraverebély-Szentkúti 
Nemzeti Kegyhelyen. Azóta min-
den évben, a nagyböjti időszak-
ban az ország összes kispapját 
fogadja valamelyik egyházme-
gye. Az idén Egerben, március 
24-én és 25-én találkoztak a pap-
ságra készülő fiatalok és elöljá-
róik: a szemináriumok rektorai, 
prefektusai és spirituálisai. Az 
összejövetelen 200 kispap és 25 
elöljáró vett részt. A találkozó cél-
ja a közös imádságon túl az volt, 

hogy az egyes szemináriumok 
növendékei megismerjék egy-
mást, beszélgessenek, a tapasz-
talataikat megosszák és kötetlen 
módon együtt legyenek. Az estét 
kompletóriummal (befejező ima-
órával) zárták a szeminárium ká-
polnájában.

Szombaton reggel közösen 
imádkozták el a laudest, a reg-
geli dicséretet, majd a reggeli 
után következtek a közös prog-
ramok. A kispapok a várossal, 
a város egyházi nevezetességei-
vel ismerkedtek meg. Kisebb cso-

portokban látogatták meg az eg-
ri bazilikát, Az Egri Érseki Palota 
és Turisztikai Látogatóközpontot, 
a Líceumot, a minorita és a feren-
ces templomokat. Ezután Varga 
László kaposvári plébános, hely-
nök atya tartott előadást az elöljá-
róknak, majd a résztvevők a pap-
ság és a papnevelés új kihívásai-
ról beszélgettek.

Ebéd után a program az egri ba-
zilikában közös szentmisével zá-
rult, amit Ternyák Csaba egri ér-
sek mutatott be a szemináriumok 
elöljáróival együtt.  Homa János

ÁPRILIS ÜZENETE
„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egy-
szülött Fiát adta oda, hogy aki hisz benne, az 
el ne vesszen, hanem örökké éljen” (Jn 3,16).

JEGYZET

A nagyböjt és a nagyhét utolsó három 
napját „szent három napnak” nevez-
zük, mert Egyházunk, keresztény hi-

tünk legfontosabb misztériumára, Jézus 
megváltó szenvedésére, halálára és feltáma-
dására emlékezik. Ez történik meg naponta, 
minden szentmisében. Ezek közül is kiemel-
kedik a nagyszombati húsvéti vigíliai szer-
tartás. Az ünneplés teljességéhez hozzátarto-
zik az is, hogy nagycsütörtökön és nagypén-
teken is részt veszünk a szertartásokon. 

Nagycsütörtök az utolsó vacsora emlékeze-
te, az Eukarisztia alapításának az emlékün-
nepe. A nagyböjti bűnbánati violaszín helyett 
erre az estére fehérbe öltözik a pap és az ol-
tár, és a lehető legnagyobb ünnepélyességgel 
mutatjuk be templomainkban a szentmisét, 
arra gondolva, hogy Jézus még szenvedése 
előtt szeretetének utolsó ajándékát az Oltári-
szentséget adta egyházának, amikor az utol-
só vacsorán azt mondta: „Ezt cselekedjétek 
az én emlékezetemre”. Amikor ezen a misén 
a Dicsőséget énekeljük, húsvét előtt utoljá-
ra kondulnak meg a harangok és a csengők, 
zúg az orgona, hogy a hitből fakadó öröm-
mel adjunk hálát az Úr ajándékáért. A szent-
mise végén tartjuk az oltárfosztást: az oltárt 
megfosztjuk díszeitől, arra emlékezve, hogy 
az utolsó vacsora után rögtön megkezdődött 
Jézus értünk vállalt szenvedése.

Nagypéntek Jézus kereszthalálának az 
emlékünnepe. Ezen a napon a kereszté-

nyek gyásza miatt még a harangok is elné-
mulnak: „Rómába mennek”. Nagypénteken 
nincs szentmise, a délutáni szertartáson vi-
szont lehet szentáldozáshoz járulni. Egész 
nap Jézus kereszthalálára emlékezünk, arra 
gondolva, hogy mindaz, ami az első nagy-

pénteken történt, értünk emberekért, a mi 
üdvösségünkért történt. A kereszt a mai em-
ber számára is azt hirdeti, hogy „úgy szeret-
te Isten ezt a világot, hogy egyszülött Fiát 
adta, hogy mindaz, aki benne hisz, el ne 
vesszen, hanem örökké éljen” (Jn 3,16).

A nagypénteki szertartásnak négy része 
van. Az első és legfontosabb rész az igelitur-
gia, amelyben a passió éneklése vagy elolva-
sása által emlékezünk Jézus megváltó szen-
vedésére és halálára. A liturgia csúcspontja 
a szent kereszt leleplezése és a Megváltó Jé-
zus keresztje előtti hódolat. A harmadik rész 
a szentáldozás, amit régebben „csonka mi-
sének” is neveztek, mert csak a szentáldo-
zás tényében azonos a teljes szentmisével. A 
szertartás végén megnyitjuk a szentsírt, ami-
kor az ünnepélyesen leleplezett keresztet a 
szentsírban elhelyezzük.

Nagyszombat az Ur Jézus sírban nyugvá-
sának a napja. Jellegzetes hangulatát talá-

lóan fogalmazza meg egy ókori szentbeszéd: 
„Nagy csend van ma a földön. nagy csend és 
teljes elhagyatottság. Nagy a csend, hiszen 
meghalt a Király. Megremegett a föld, az-
tán elcsendesült, hiszen Isten szenderült el 
a testben.” Nagyszombat csendjében készü-

lődünk a húsvét vigília-szertartásra, a feltá-
madás méltó megünneplésére. A nap han-
gulatához illő szép szokás ezen a napon a 
szentsír-látogatás, amikor a templomaink-
ban jelképesen felállított szentsír mellett 
imádkozunk és elmélkedünk.

A szent három nap Krisztus feltáma-
dásával zárul, amit Nagyszombat es-
téjén vagy éjszakáján ünneplünk. A 

nagyszombat esti szertartások tulajdonkép-
pen már a húsvét vasárnap liturgiájához tar-
toznak. Allelujás örvendezéssel ünnepeljük 
a megváltás beteljesülését, Krisztus feltáma-
dását. A megszentelt tűzről meggyújtjuk a 
húsvéti gyertyát, amely a feltámadt Krisztus-
ra emlékeztet bennünket. Miután megünne-
peltük Jézus feltámadását és részesültünk 
áldozati lakomájában, körmenetet tartunk. 
A feltámadási körmenettel valljuk meg a vi-
lág előtt a feltámadt Krisztusba vetett hitün-
ket és reménységünket. Dolhai Lajos

A szent három nap

Megújult a 
szendrői templom
A SZENDRŐI templom épülete 
felújításra szorult, a tetőszerke-
zet rekonstrukciójára volt szük-
ség. Az ehhez szükséges mint-
egy 27 millió forintot, az egy-
házmegye, kormányzati pályá-
zati forrás és a hívek adomá-
nyai biztosították. Nagyböjt 
első vasárnapján áldotta meg a 
megújult épületet Ternyák Csa-
ba egri érsek, s mondott szent-
misét. Ferencz Károly szendrői 
plébános köszöntötte a meg-
jelent világi elöljárókat, s mind-
azokat, akik segítették a temp-
lom megújulását. Ternyák Csa-
ba egri érsek az egyházmegye 
oklevelével és ezüstérmével 
tüntette ki dr. Marczisák Zoltán-
né kántort, aki hat évtizede tel-
jesít kántori szolgálatot.

Az iskola és
a templom
A KATOLIKUS köznevelési intéz-
mények lelkipásztorai számára 
tartott szakmai értekezletet az 
Egyházmegyei Katolikus Iskolai 
Főhatóság március 9-én. A Hit-
tudományi Főiskola kápolnájá-
ban Ternyák Csaba érsek az el-
múlt években egyházi fenntar-
tásba kerülő intézmények vo-
natkozásában az iskola és a 
templom összetartozásáról, 
mint a lelkipásztori tevékenység 
új lehetőségeiről beszélt. Hang-
súlyozta: fontos, hogy a peda-
gógusok és a tanulók vonzódja-
nak az evangéliumhoz. Jelenleg 
49 köznevelési intézmény áll az 
Egri Főegyházmegye fenntartá-
sában. Juhász Ferenc atya, az 
Egyházmegyei Katolikus Isko-
lai Főhatóság elnöke elmondta: 
a lelkipásztorok megtapasztal-
hatták, hogy az iskola legalább 
annyi energiát igényel a lelki-
pásztortól, mint a plébánia hívő-
közössége.

HÍREKSzentmise az egri 
Missziós Központban

A Szent II. János Pál Pápa Missziós Központban vasárnaponként mutatnak be szentmisét, 10 óra 30 perces kezdettel

Egyházmegyei találkozó
Az Egri Főegyházmegye 310 ön-
álló plébániájának és mintegy 
300 fíliájának rózsafüzér-tár-
sulati tagjai kapnak meghívást 
a főpásztortól, Ternyák Csa-
ba érsektől arra a lelki napra, 

amely május 13-án 10 órakor 
kezdődik az egri bazilikában. 

A programban az érseki 
szentmise mellett előadások, 
közös imádságok és tanúságté-
telek szerepelnek.

Országos Kispaptalálkozó

Bár a felújítás, az átalakítás és 
a hivatalos megáldás még hátra 
van, de nagyböjt első vasárnapjá-
tól kezdődően rendszeresen tar-
tanak szentmiséket az Egri Észa-
ki Lakótelepen, amelyet az egriek 
csebokszári lakótelepnek emle-

getnek. A Szent II. János Pál Pápa 
Missziós Központ a Rákóczi út és 
a Vallon utca kereszteződésében 
található. Ailer Gellért, az Egri 
Kisboldog-asszony Plébánia plé-
bániai kormányzója elmondta: 
Ternyák Csaba egri érsek szor-

galmazta, hogy minél hamarabb 
elkezdődjön a missziós munka a 
területen, már az átalakítás előtt. 
Az Északi lakótelepen nagyon 
régóta igénylik az itt élők, hogy 
legyen egy templom, egy közös-
ségi tér a hívek számára.

Tíz éve az egyházmegye 
szolgálatában

Bérmálkozók meghívása
Ternyák Csaba egri érsek ápri-
lis 13-án, Nagycsütörtökön dél-
előtt 9 órára az egri baziliká-
ba a krizmaszentelési szent-
misére szeretettel várja az Eg-
ri Főegyházmegye minden bér-

málkozásra készülő hittanosát.  
Ezen a szentmisén szenteli meg 
a bérmáláshoz használt szent 
olajat, a krizmát, amely a bér-
málás kiszolgáltatásának esz-
köze lesz.



A Szent Gellért-díj ezüst fokoza-
tát vehette át Ternyák Csaba ér-
sektől Janicsné Stumpf Tímea,a 
sárospataki Szent Erzsébet Ka-
tolikus Általános Iskola igazga-
tó-helyettese. A tanárnő az eg-
ri Eszterházy Károly Főiskolán 
szerzett diplomát. 2005-2011 
között a sárospataki plébánián 
az irodavezetői feladatokat lát-
ta el és főállású hitoktatóként a 
plébániához tartozó egyházköz-
ségekben végzett hitoktatást. 
2011-től dolgozik jelenlegi mun-
kahelyén.  Keresztény életvite-
lével meghatározó személyisége 
a nevelőtestületnek, hiteles ke-
resztény nevelőmunkájával kol-
légái bizalmát élvezi.

– Egy kis sváb faluban Her-
cegkúton nőttem fel – mondta. – 
A családomtól vallásos nevelést 
kaptam, az imádság és a szent-
miséken való szolgálat gyer-
mekkoromtól meghatározó ré-
sze életemnek. Iskolásként, hit-
tanórákon vettem részt, gimna-
zistaként pedig tagja voltam a 
sárospataki ifjúsági csoportok-
nak. A találkozók a kirándulá-
sok a közösség megtartó ere-
je hatással volt a pályaválasztá-
somra. Az érettségit követően az 
Eszterházy Károly Főiskola hit-
tanár-nevelő, történelem szaká-
ra nyertem felvételt. Kollégiu-
mi ellátást a Segítő Szűz Mária 
Leánykollégiumban kaptam. A 
szalézi nővérek szeretete, a za-
rándoklatok, a lelkigyakorla-
tok a nyári oratóriumok a ka-
zincbarcikai Don Bosco Szakis-
kolában tartott hittanórák meg-
erősítettek abban, hogy ez az én 
utam, élethívatásom: eljuttatni 
minden emberhez Isten szerete-
tét. A főiskola elvégzést követő-

en a sárospataki plébánián lát-
tam el irodavezetői feladatokat, 
valamint a város iskoláiban vé-
geztem hitoktatást.

– 2011 szeptemberében az 
Egri Főegyházmegye fenntartá-
sába került a sárospataki Szent 
Erzsébet Katolikus Általános Is-
kola. Az iskolában hittant és tör-
ténelmet tanítok és az igazgató-
helyettesi feladatokat látom el. 
Az intézményben szervezem a 
hitélethez kapcsolódó progra-
mokat a lelki napokat, az osz-
tálymiséket, zarándoklatokat, 
a misztériumjátékokat, hittan-
táborokat, nyári oratóriumot. 
Nagy öröm számomra, hogy ta-
nítványaimmal eljutunk me-
gyei és országos versenyekre, 
ahol iskolánk hírnevet öregbít-

hetjük. Iskolánkban a színvo-
nalas oktatás mellett hangsúlyt 
fektetünk arra, hogy erősítsük 
a családokat, hiszen boldog csa-
ládok nélkül, nincs egészséges 
társadalom sem. Így havonta 
egy alkalommal „családórákat” 
tartunk a tanítványainknak.

– Férjemmel egymást segít-
jük hitünk mindennapi megélé-
sében, aktívan részt veszünk 
a plébánia életében, fontosnak 
tartjuk a fiatalok közt végzett 
evangelizációt. Munkatársaim-
mal arra törekszünk, hogy ta-
nítványaink megismerjék és 
megtapasztalják Isten jelenlétét, 
gondoskodást és végtelen szere-
tetét, kérve ehhez iskolánk pat-
rónusának, Szent Erzsébetnek a 
közbejárását. Homa János

Kracker János Lukács bécsi 
születésű festő – Eszterházy 
püspök festője  – gazdag mun-
kásságából ad ízelítőt az Egri 
Érseki Palota Turisztikai Láto-
gatóközpont legújabb időszaki 
kiállítása.

300 éve született a hagyomány 
szerint Kracker János Lukács, a 
későbbi kutatások azonban ki-
derítették, hogy valójában 1719. 
március 2-a a helyes dátum – 
mondta el Köves-Kárai Petra, az 
alkotó korai műveiből, érett mun-
káiból és dokumentumokból ösz-
szeállított tárlat kurátora. Hozzá-
tette: ez a kettősség lehetőséget 
adhat arra is, hogy két év múlva 
egy másik válogatást is bemutas-
sanak a nagyközönségnek.

A megnyitón Ternyák Csaba 
egri érsek úgy fogalmazott: Gár-
donyi Géza szavai jutottak eszé-
be a kiállítás anyaga láttán: „nem 
születhet mindenki egrinek, de 
azzá válhat”. A bölcs mondást 
Eger nagyjainak névsora igazol-
ja, akik itt teljesedhettek ki, eb-
ben a városban. Egerben van va-
lami különleges, ami formál, át-
formál és befogad, Kracker János 
Lukács is itt lelt otthonra, legje-
lentősebb alkotásai Egerhez kö-
tődnek, ezek közül a legismer-
tebb a Főegyházmegyei Könyv-
tár freskója, mely a tridenti zsi-
natot ábrázolja egészen külön-
leges módon. Éppen ezért fon-
tos, hogy mindannyiunk Eger-
ről alkotott képében legyen he-
lye Kracker János Lukácsnak.

A megnyitón három szak-
mai előadást is hallhatott a kö-

zönség. Jávor Anna, a festő mo-
nográfusa  a Bécstől Egerig ve-
zető útról, a család művésztag-
jairól tartott ismertetőjében ki-
emelte: Kracker nagyapja, apja 
és testvére is szobrász volt, ám 
a művész az akadémián mégis a 
festészet mellett kötelezte el ma-
gát. Tanulmányai  befejeztével 
számos városban alkotott mara-
dandót, ezek egy része ma is lát-
ható. Először 1764-ben jelentke-
zett szolgálatra Eszterházy püs-
pöknél, s 1769-ben végleg letele-
pedett Egerben, s haláláig alko-
tott a városban és az egyházme-
gye területén, illetve Eszterházy 
püspök dunántúli birtokain.

Jernyei Kiss János, a Pázmány 
Péter Katolikus Egyetem mű-
vészettörténésze Kracker János 
Lukács és veje,  Zach József kö-
zös munkájáról, a Főegyházme-
gyei Könyvtár freskójáról tar-
tott ismertetőjében kiemelte: 
ebben a korban a megbízó sze-
mélye volt az alfája és omegája 
a születendő műnek.  Eszterhá-
zy Károly püspök, mint jó íz-
lésű mecénás témaválasztásá-
nak köszönhetően születhetett 
meg a magyarországi festészet 
egyik legizgalmasabb alkotása, 
mely ismert mesterfogásokkal 
és egyedi megoldásokkal mutat-
ja be a zsinatot. 

Szabó Tamás, a szegedi Mó-
ra Ferenc Múzeum restauráto-
ra a Szegedre került Kracker-
vázlatok kapcsán a gyűjtők vé-
gezte munka sajátosságairól 
szólt. Elmondta: az értékes anyag 
Zsótér Andor magángyűjtő jóvol-
tából került a múzeumhoz, s lett 
közkinccsé.  A vázlatok sok infor-
mációval szolgálnak, s teljessé te-
szik a Kracker János Lukács mű-
vészetéről alkotott képet.

A Kracker János Lukács alko-
tásait bemutató időszaki kiállítás 
2017. június 11-ig várja a közön-
séget az Egri Érseki Palota Tu-
risztikai Látogatóközpontban.

Bérczessy András
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Gyűjtés

A MAgyAr Katolikus püspöki 
Konferencia március 7-én és 
8-án megtartotta tavaszi ren-
des ülését. A Konferencia im-
már hagyományos módon az 
idei nagyböjtben is tartósélel-
miszer-gyűjtést szervezett or-
szágos szinten Tartós szeretet 
címmel. A hívek tartós élelmi-
szer felajánlásukat elhelyezhet-
ték a templomokban az erre ki-
jelölt helyen március 19. és 26. 
között. Az idei évben is lehető-
ség nyílt rá, hogy az egyházme-
gyei karitász központokban is 
leadhassák adományaikat, me-
lyeket a Katolikus Karitász jutta-
tott el a rászorulókhoz.

Hittanárképzés
Az EgrI Hittudományi Főiskola 
2017/2018-as hittanári egysza-
kos képzéseire még lehet jelent-
kezni. A következő tanévben is 
lesz pedagógusok számára a 2 
féléves hitoktatói szakirányú to-
vábbképzés. 2017 szeptembe-
rétől új képzésként hirdetjük az 
osztatlan hittanár-nevelő sza-
kot rövid képzési ciklussal pe-
dagógusi diplomával rendelke-
zők számára. A képzési idő a ko-
rábbi végzettség függvényében 
kerül kiszámításra. Jelentkezé-
si határidő: május 15. Bővebb 
információ a főiskola honlapján 
(www.eghf.hu) olvasható.

Lelkigyakorlat
ÉlEt gPS néven tartották meg 
a hagyományos nagyböjti lelki-
gyakorlatot, az egri segítő szűz 
Mária Egyetemi leánykollégi-
umban március második hét-
végéjén. A kollégiumot Don 
Bosco nővérei vezetik és éven-
te kétszer tartanak lelkigyakor-
latot az összesen 107 egyete-
mista lánynak. Az Élet Gps on-
nan kapta a nevét, hogy miként 
a hétköznapokban egy-egy Gps 
készülék elvezet bennünket a 
célunkhoz, úgy igazán Krisztus 
az, akit mindenkor követnünk 
kell. A lelkigyakorlaton, amelyet 
Füleczki istván egyetemi lelkész 
tartott, többek között szere-
pelt öt elmélkedés a megtérés-
ről, isten-képekről, tisztaságról, 
párkapcsolatról, családról és a 
lelkivezetés fontosságáról. 

Iskolarádió 
A SzEnt IStván rádió és Televí-
zió szakmai koordinálásával el-
indult az Egri Főegyházmegye 
fenntartásában működő okta-
tási intézmények iskolarádió-
inak közös programja. Az első 
műhelybeszélgetésen, amelyre 
március 13-án került sor, a je-
lentkező iskolák képviselői tá-
jékoztatást kaptak a hálózat in-
dulásához szükséges feladatok-
ról. Az intézmények segítséget 
kapnak a helyi rádiós tartalmak 
készítéséhez, s idővel az isko-
lai műsorok is megjelenhetnek 
a rádió műsorában. A mentor-
tanárok és a diákok számára a 
közeljövőben képzést tartanak 
a rádió munkatársai.

HÍrEK

Egyházmegyei Hírek
Kiadja az Egri Főegyházmegye

3300 Eger, széchenyi u. 1.
szerkeszti a szerkesztőbizottság
Felelős szerkesztő: Homa János

Honlap: 
www.eger.egyhazmegye.hu

e-mail: info@eger.egyhazmegye.hu

                     A
közreműködésével.
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Fűben, virágban, dalban, fában, 
születésben és elmúlásban, 
mosolyban, könnyben, porban, kincsben, 
ahol sötét van, ahol fény ég, 
nincs oly magasság, nincs oly mélység, 
amiben Ő benne nincsen. 
Arasznyi életünk alatt 
nincs egy csalóka pillanat, 
mikor ne lenne látható az isten. 

De jaj annak, ki meglátásra vak, 
s szeme elé a fény korlátja nőtt. 
Az csak olyankor látja őt, 
mikor leszállni fél az álom: 

Ítéletes, zivataros, 
villám-világos éjszakákon.

A HónAP vErSE

Wass Albert (1908 – 1998) 
erdélyi magyar író és költő. Ma-
gyarországon csak halála után 
fedezték fel. Nicolae Ceaușescu 
zsarnoksága éveiben Románi-
ában betiltották a könyveit. A 
funtineli boszorkány című művét 
az olvasók a legnépszerűbb 12 
magyar regény közé választották.

Kracker János Lukács korai művei és érett munkái szerepelnek a tárlaton  Fotó: Balogh Ferenc

 Wass Albert

Látható az Isten 

A Szeged-Csanádi Egyházme-
gye főpásztora, Kiss-Rigó László 
mindenkit hív és szeretettel vár 
az Irgalmasság VIII. Országos 
Konferenciájára. Ennek helyszí-
ne a Szeged-Csanádi Egyházme-
gye székesegyháza, a Fogadal-
mi templom. Időpontja: 2017. áp-
rilis 22. az Irgalmasság vasár-
napja előtti szombat. 

Katona István nyugalmazott 
egri segédpüspök,mint az eddigi 
konferenciák szervező bizottsá-

gának vezetője elmondta, hogy 
hálásak a főpásztornak azért, 
hogy a Fatimai Szűzanya megje-
lenésének 100. évfordulója évé-
ben a felújított székesegyházban 
kerül sor a konferencia megren-
dezésére. Kért mindenkit – hatá-
rainkon kívüli testvéreinket is – 
hogy fogadják örömmel a meghí-
vást erre az ünnepi eseményre, 
amely az egész magyar hívő kö-
zösségnek is igazi lelki-szellemi 
gazdagodására szolgál.

Az Irgalmasság VIII. 
Országos Konferenciája

Eljuttatni minden emberhez 
isten végtelen szeretetét

Nyílt hétvége az Érseki 
Papnevelő Intézetben

Kracker kiállítás Egerben

„Fontosnak tartjuk a fiatalok közt végzett evangelizációt”

Az idén is, a hagyományoknak 
megfelelően, megrendezésre ke-
rül április 7. és 9. között a nyílt 
nap és hivatás hétvége az Eg-
ri Érseki Papnevelő Intézetben. 
Ezek a napok betekintést enged-
nek a szeminárium belső életé-
be, ugyanakkor ízelítőt nyújtot-
tak a főiskolai előadásokból is. 
A program 18.00 órakor a ke-
resztúttal kezdődik. A stációk 
a szeminárium folyosóin van-
nak elhelyezve. A vacsora után 
az elöljáró atyák köszöntik a pa-
pi hivatás iránt érdeklődő fiata-
lokat, majd a kiscsoportokban a 
fiatalok bemutatkoznak.  A pén-
tek estét közös szentségimádás 
zárja le, amit a kispapok szer-
veznek.

A szombat reggel szentmisé-
vel kezdődik, majd a délelőtt so-
rán 20 perces rövidített órákban 
mutatják be a tanár atyák a te-
ológia tudományának sokszínű-
ségét és szépségét. Ebéd után a 

város néhány egyházi neveze-
tességét – a Szent István Rádiót, 
a Bazilika haragjait, a Líceumot 
– nézhetik meg a fiatalok a kis-
papok vezetésével. A városi séta 
után a kispapok közül néhányan 
elmesélik a hivatásuk történe-
tét. A vacsora előtt közös rózsa-
füzér a kápolnában, majd este 
kötetlen beszélgetésre, teázásra 
és egy vallásos témájú film meg-
nézésére van lehetőség. A napot 
imával zárják.

Vasárnap reggel ünnepélye-
sen elimádkozzák a reggeli di-
cséretet. A fiatalok bekapcsolód-
hatnak a kispapok életrendjébe 
is. A reggeli után Ternyák Csaba 
érsek atya látogatja meg a sze-
mináriumot és beszélget a fiata-
lokkal. A virágvasárnapi szent-
misén a kispapokkal együtt 
vesznek részt. A program Szabó 
József, spirituális atya hivatást 
erősítő gondolataival és ebéddel 
ér véget. (homa)


