
Seregély István nyugalmazott 
egri érsek püspökké szentelé-
sének 30. évfordulóján hálaadó 
szentmisét mutatott be július 
25-én az egri bazilikában. A ju-
bilálót Ternyák Csaba egri érsek 
köszöntötte az egyházmegye 
papsága és hívei nevében.

Seregély Istvánt II. János Pál 
pápa 1987. június 5-én nevez-
te ki egri érsekké, és július 25-
én szentelték püspökké az egri 
bazilikában. Püspöki jelmonda-
ta: „Christus est via, veritas et 
vita.” (Magyarul: „Krisztus az 
út, az igazság és az élet”). 1990-
től 2005-ig a Magyar Katoli-
kus Püspöki Konferencia elnö-
ke volt, 1993-tól 2001-ig pedig 
az Európai Püspöki Konferen-
ciák Tanácsának alelnöki tisz-
tét is betöltötte. Húszéves püs-
pöki szolgálatát mindig a meg-
újulás jellemezte, többek között 
templomok épültek, oktatási, ne-

velési intézmények kezdték meg 
működésüket, nevéhez köthető 
a Szent István Rádió alapítása. 
Meghatározó szerepet játszott 
a rendszerváltás utáni hitélet 
megerősítésében, az egyház-
igazgatás újjászervezésében, a 
szentszéki kapcsolatok helyre-
állításában. 2007.  június 9-étől 
nyugalmazott érsek. H. J.

Ternyák Csaba egri érsek az eg-
ri bazilikában mutat be ünnepi 
szentmisét augusztus 20-án 17 
órakor. A szentmise után az ér-
sekség díszudvarán kerül sor 
Szent István király szobrának 
megáldására. Az új szobor Ko-
vács Jenő szobrászművész alko-
tása. Szintén az ő műve a díszud-

varban található Szent Erzsébet 
szobor is. Szent Erzsébet egy-
házmegyénk területén, Sárospa-
takon született, Szent István ki-
rály pedig egyházmegyénk ala-
pítója volt. 

A szentmisére és a szobor-
megáldásra szeretettel várják a 
híveket.

Szerdán a déli óráktól élettel 
telt meg az egerszalóki plébá-
nia környéke: sátrak emelked-
tek a színpad és a helyszínek 
környékén,  sárga sapkás ön-
kéntesek sürgölődtek, helyük-
re kerültek a tájékoztató táb-
lák. A találkozóra az ország 
minden részéből érkeztek fi-
atalok, hogy az ötnapos lelki-
gyakorlaton lélekben megerő-
södjenek. Kaptunk jelet! – ezt 
a mottót választották az idei 
programra, utalva a 100 évvel 
ezelőtti csodálatos eseményre, 
a fatimai jelenésekre. 

Idén is többszáz fiatal vett részt 
az előadásokon, koncerteken, el-
mélkedéseken, kiscsoportos be-
szélgetéseken. Galo Gábor fő-
egyházmegyei ifjúsági referens 
köszöntőjével kezdődött a ta-
lálkozó. A vasmisés lelkipász-
tor, Kerényi Lajos piarista szer-
zetes, plébános tevékenységét 
méltatva úgy fogalmazott: Lajos 
atya a kezdetektől mindent meg-
tett azért, hogy ez a találkozó lét-
rejöjjön és fennmaradjon. Keré-
nyi Lajos előadásában a nyolc-
vanas években indult  program 
emlékeit idézte. Kiemelte: az ak-
kori zavaros világban szükségét 
érezték annak, hogy a fiatalság 
számára legyen találkozási, fel-
töltődési lehetőség a nyári idő-
szakban. A nyitó szentmisében 
Kerényi Lajos atya a találkozó 
központi gondolata kapcsán el-
mondta: a jel adása Fatimában 
égi üzenet volt, mellyel a Szűz-
anya szólt hozzánk, s életünk-
ben számos olyan jel van, amit 
értelmeznünk kell, és jól kell ér-
telmeznünk. 

Csütörtökön Galo Gábor fő-
egyházmegyei ifjúsági referens 
előadásában a találkozás örö-
méről, Isten gondoskodásáról és 
az ehhez vezető jelekről beszélt. 

Hodász András káplán saját éle-
tében tapasztalt jelekről, a pap-
ság felé vezető útjáról szólt.

Pénteken rövid hegyi za-
rándoklat után Fedor Péter 
görögkatolikus lelkipásztor a je-
lek értelmezéséből, élete során 
megélt tapasztalatairól szólt elő-
adásában. Elmondta: a dönté-
seket is segítik a jelek, figyel-
ni kell rá, hogy helyesen, oko-
san értelmezzük ezeket. Az esti 
szentmisét Czibere Zsolt, az Eg-
ri Bazilika káplánja mutatta be.

Szombaton Zimonyi Géza szá-
mítógépes  grafikus a kreatív 
szakember nézőpontjából szólt 
a jelek jelentőségéről. A szom-
bat esti szentmisét Ternyák Csa-
ba egri érsek mutatta be. A jelek 
körülvesznek bennünket, ilyen 
jel az is – mint mondta a főpász-
tor –, hogy Kakuk Ferenc titkár 
atya javaslatára abban a mise-
ruhában van jelen, amiben ta-
valy, a krakkói Világifjúsági Ta-
lálkozón mutatott be szentmi-
sét. S ez az egyszerű jel össze-
kapcsol bennünket a Szentatyá-

val, a világ katolikus ifjúságá-
val. Az evangéliumra, a magve-
tőről szóló példabeszédre utalva 
kiemelte:  a mi hivatásunk is az, 
hogy jelek legyünk az evangé-
lium hirdetésében.  Olvasnunk 
kell a jeleket, melyekből tudhat-
juk, hogy van Isten, szeret ben-
nünket. Vannak különösen ha-
tékony jelek, ezek a szentségek, 
melyek nem csak jeleznek va-
lamit, hanem meg is valósítják 
azt, amit jelentenek. A szombat 
esti szentmisét körmenet zárta.

Vasárnap Kerényi Lajos atya 
tartotta a záró elmélkedést, az 
ezt követő elmélkedés és kiscso-
portos beszélgetés után Palán-
ki Ferenc debrecen-nyíregyházi 
megyéspüspök mutatott be 
szentmisét. Szentbeszédében 
úgy fogalmazott:  Jézus Krisz-
tus életében nagyon sok jel sze-
repelt, melyekből tanulhatunk. 
Isten a jelekkel beszélni, szól-
ni akar hozzánk, mert szeret-
né, hogy boldogok legyünk, 
mert erre teremtett bennünket. 
Jézus születésekor mindenki a 

maga környezetében kapta a je-
let: pásztoroknak a jászol, a böl-
cseknek a csillag volt a jel. Jé-
zus életében volt egy másik jel, 
amit minden nap sokszor ma-
gunkra rajzolunk, a kereszt ez a 
jel. S ez nem a kivégzőeszköz je-
le, hanem a végtelen szeretet je-
le, a jel, melyben győzni fogunk. 
Ugyanilyen fontos jel volt az 
üres sír: János „látta és hitt”. Mi 
vajon meglátjuk-e a tartalmat, 
az üzenetet? Földi valóságokat 
nézve mennyei valóságokat lát-
hatunk, ha olyan a látásunk.

A 34. Egerszalóki Ifjúsági Ta-
lálkozó és Lelkigyakorlat részt-
vevői megismerhették számos 
közösség, köztük az egri sze-
minárium kispapjainak életét, 
s véradásra is volt lehetőség. 
A programon koncertet, zenei 
szolgálatot adott az egri Jézus 
Szíve Plébánia Ifjúsági Ének- és 
Zenekara, a Szalók Band, a Kép-
más zenekar, a Quo Vadis együt-
tes, Sillye Jenő és barátai, az Eg-
ri Bazilika Ének- és Zenekara.
 Bérczessy András

augusztus üzenete
„Boldogasszony Anyánk, régi nagy Pátrónánk!
Nagy ínségben lévén, így szólít meg hazánk:
Magyarországról, édes hazánkról,
Ne felejtkezzél el szegény magyarokról!„ 
(Ünnepi ének a Magyarok Nagyasszonyához, 1774.)

jegyzet

A nyárra sokszor úgy tekin-
tünk, mint a pihenés és a 
lelki feltöltődés időszaká-

ra. Nemcsak a diákok, hanem a 
munkában megfáradt emberek 
számára is – a rohanó és túlhaj-
szolt életforma miatt – egyre fon-
tosabb. A németek például olyan 
nagyra tartják, hogy szívesen em-
legetik úgy, mint a „nyolcadik 
szentséget”.

Mint istenfélő, vallásos embe-
rek gondoljunk arra, hogy már a 
Teremtő is fontosnak tartotta a pi-
henést. Ezért írja elő már a Tíz-
parancsolat is, hogy a hatnapi te-
vékenység után legyen egy olyan 
nap, amikor semmilyen munkát 
ne végezzen az ember! Az Isten ál-
tal teremtett élet ritmusához hoz-
zátartozik, hogy a munka és a pi-
henés váltogatják egymást. Tud-
ta és tudja azt a Teremtő, hogy az 
embernek mennyire szüksége van 
a pihenésre, hiszen Ő alkotta az 
embert. Ha azonban valaki nem 
veszi komolyan az Isten törvényét, 
tehát a munkának és a pihenés-
nek, nem ebben az Istentől meg-
szabott ritmusában él, annak sú-
lyos következményei lehetnek. A 
sokféle testi-lelki betegség nagyon 

sokszor annak következménye, 
hogy nem szenteljük meg az Úr 
napját. Nemcsak hétköznapokon, 
hanem még vasárnap is dolgo-
zunk, és nem látjuk azt be, hogy 
testünknek és lelkünknek egy-

aránt szüksége van a pihenésre.
János apostol evangéliumában 

az egyik helyen (2,25) megjegyzi, 
hogy Jézus „nem szorult rá, hogy 
bárki is fölvilágosítsa az ember-
ről; Ő tudta, mi lakik az ember-
ben”. Jézus tudta és tudja, hogy 
mi lakik az emberben. Tudja pél-
dául azt, hogy az ember, az ős-
bűn következtében nem tökéletes. 
Tudja, hogy nagyon sok diszhar-
mónia van az emberi természet-
ben. Például látjuk a jót és még-
is a rosszat tesszük. Jézus szavai 
nyomán világos az is, hogy a „lé-
lek ugyan kész, de a test gyönge” 
(Mt 26, 41). 

Észrevette azt is, hogy az apos-
tolok elfáradtak igehirdető körút-
juk során. Ezért így szólt hozzá-
juk: „Jöjjetek félre, egy magányos 

helyre és pihenjétek ki magatokat 
egy kicsit!” (Mk 6,31). Tanulságos 
és sokatmondó számunkra, hogy 
a megváltó Jézus pihenni hívja 
az övéit, tehát a pihenés is ben-
ne van a Krisztust követő keresz-

tény életben, a pihenni tudás is 
hozzátartozik a keresztény életfor-
mához. Nyugodtan mondhatjuk, 
hogy ha az Úr Jézus napjainkban, 
a mai életmódot látva fogalmazta 
volna meg tanítását, akkor a kö-
vetkezőket mondta volna: – Most 
hagyjatok abba mindent, tegyétek 
le a munkát, kapcsolódjatok ki 
mindabból, amit eddig csinálta-
tok. Ne sajnáljátok az időt a pihe-
nésre, a kikapcsolódásra. „Pihen-
jétek ki magatokat egy kissé!”

Érdekes és figyelemre méltó az 
is, hogy Jézus nem azt mondja az 
apostoloknak, hogy menjetek el 
magatok, és pihenjetek egy kicsit. 
Jézus nem elküldi, hanem magá-
hoz hívja a tanítványait pihenés-
re: „Jöjjetek hozzám mindnyájan, 
akik elfáradtatok és meg vagytok 

terhelve, és felüdítelek titeket!” 
(Mt 11,28). Ezért, és saját tapasz-
talatunk alapján is hittel valljuk, 
hogy gondjaink, bajaink közepet-
te lelki békességet, megnyugvást 
csak nála találunk.

A nyaralásnak, a nyári pihe-
nésnek sokféle formája van. Van-
nak olyanok, akik számára egy 
külföldi utazás jelenti a pihenést. 
Vannak olyanok, akik a tenger-
parton vagy pedig egy tó melletti 
nyaralóházban szoktak pihenni. 
A szülők számára például nagy 
öröm, ha a vakációban együtt le-
hetnek gyermekeikkel a nagyszü-
lők vidéki házában. 

A séták, az erdei kirándulá-
sok, a természet szépsége-
iben való gyönyörködés is 

sokak számára pihentető kikap-
csolódást jelentenek. Ne feledjük 
azonban, hogy a lélek megnyug-
vásához, megújulásához a Jézus-
sal való együttlét is fontos. Ez pe-
dig csak a csöndben lehetséges. 
A modern élet egyik legnagyobb 
nyomorúsága a csend hiánya!  Ke-
ressük tehát nyáron a csendet is, 
mert a csönd magányában lehet a 
legjobban Jézussal találkozni, és 
lelkileg megújulni. Dolhai Lajos

Nyári pihenés

„Kaptunk jelet”

Sok településről érkeztek résztvevők, hogy a lelkigyakorlaton lélekben megerősödjenek   Fotó: Balogh Ferenc

Szent István-napi 
érseki szentmise

Seregély István 
érsek jubileuma

34. Egerszalóki 
Ifjúsági Találkozó 
és Lelkigyakorlat

Páratlan dokumentum
Elveszettnek 
hitt alkotás 
került elő az 
Egri Főegy-
házmeg yei 
Levéltárból, 
mely az Egri 
Érseki Palo-
ta magánká-
polnájának 
e lp u sz t u l t 
mennyezet-
freskóját áb-
rázolja. A kü-
lönleges mű-
vet sajtótájé-
koztatón mu-
tatták be.

Buda Péter, 
az Egri Érse-
ki Papnevelő Intézet rektora a fő-
pásztori mecenatúra történetét 
ismertette. A Köves-Kárai Petra, 
a palota művészettörténésze és 
az Urbán Márta egyházmegyei 
levéltáros által fellelt dokumen-
tum kapcsán elmondta: a püs-
pöki palota magánkápolnájának 
freskóját Kracker János Lukács 

készítette, 
ez volt az 
első egri 
munkája. 
Az 1764-
re elké-
szült al-
kotás né-
hány év-
tized után 
t űz vész -
ben el-
pusztult. 
A fres-
kó máso-
latát, me-
lyet Franz 
H a u p t -
mann ké-
s z í t e t t 

1816-ban, utoljára Szmrecsányi 
Miklós láthatta, a múlt század 
harmincas éveiben írt művében 
említi.  Az ábrázolás stílusa, 
alakjainak megformálása jól il-
lik a Kracker-életműbe, így két-
ségtelen, hogy az eredetiről ké-
szült másolat került elő.

 B. A.



Az Egyházmegyei Hírek júliu-
si számában adtuk hírül, hogy 
Szabó József bélapátfalvi címze-
tes apát, plébános augusztus 1-i 
hatállyal nyugállományba ke-
rül. Az egykori egyházmegyei 
főszámvevőt életéről, hivatásáról 
kérdeztük.

– Sajóládon születtem, 1947-
ben – mondta. – Vallásos csa-
ládban nőttem fel. Szüleim egy-
szerű emberek voltak, sajnos 
már elhunytak. Édesapám Mis-
kolcon gyári munkásként, édes-
anyám pedig tsz-tagként dolgo-
zott. Édesapám az egyházközség 
testületi elnökeként is tevékeny-
kedett. Öt évvel idősebb bátyám 
vitt el magával ministrálni. Első 
osztályos koromtól nyolcadikos 
koromig hétköznaponként is jár-
tam szentmisékre. Amikor pedig 
jöttek a májusi litániák és az ok-
tóberi rózsafüzér imádkozások, 
azokon is aktívan részt vettem. 
Szülőfalumban pálos kolostor 
van, de a rend feloszlatása után 
szalézi atyák szolgáltak a telepü-
lésen. Nagyon nagy hatással vol-
tak rám. Örömmel segédkeztem 
nekik az oltár körül. Úgy men-
tem gimnáziumba, hogy már el-
döntöttem, pap szeretnék lenni.

 Középiskolába a miskolci Föl-
des Ferenc Gimnáziumba került 
egy 32 diákból álló fiú osztály-
ba. Osztályfőnöke dr. Kilián Ist-
ván lett, aki magyart, latint, tör-
ténelmet és művészettörténetet 
is tanított.

– Kilián tanár úr neve foga-
lom volt – mondta Szabó József. 
– Hatalmas műveltségét min-
denki csodálta. Csak később tud-
tam meg, hogy Egerbe, a ciszte-
rekhez járt gimnáziumba. Ami-
kor egyszer meghívott a laká-
sára egyik osztálytársammal, 
Buzgán Józseffel, aki később ve-
lem együtt jelentkezett a szemi-
náriumba, akkor a falon lévő ke-
resztről és a lakásban lévő szent-
képekről meggyőződtünk ar-
ról, hogy osztályfőnökünk mé-
lyen vallásos életet él. Miután 
az osztályából ketten jelentkez-
tünk papnövendéknek, meghur-
colták, elküldték a tanári pályá-
ról, aztán a rendszerváltás után 
rehabilitálták. A miskolci egyete-
men tanított.

Szabó József az érettségi után 
az egri Hittudományi Főiskolán 
tanult. Abban az időben sokan 
jelentkeztek oda, huszonegyen 
kezdték meg az első évet.

– A gimnázium befejezését kö-
vetően jelentkeztem a plébáno-
somnál, Villányi Jánosnál, hogy 
pap szeretnék lenni. Motorral vitt 
be Egerbe felvételire. Aztán 1966. 
szeptember 8-án megkezdődött a 
tanév. Szerettem a szemináriu-
mi életet. Szenteléskor, 1971 júni-
usában tizenegyen álltunk az ol-
tár körül. Többségük még ma is 
él. Velük minden évben találko-
zunk. Szentelési jelmondatom: 
„Uram, a Te szavadra kivetem a 
hálót” (Lk 5,5). Úgy gondoltam, 

hogy mivel az Úr meghívott erre 
a feladatra, erőt és kegyelmet is 
ad hozzá. Szentelés után, a szen-
telési ebéden – a hagyományok-
nak megfelelően – a tányér alatt 
volt az első dispoziciónk. Kar-
cagra kerültem, majd fél év múl-
va Törökszentmiklóson kellett el-
foglalni a kápláni státust. Kerék-
párral jártam a fíliákat, a környe-
ző kisebb településeket. Elsősor-
ban a gyerekek hitoktatását vé-
geztem, de közben az irodaveze-
tést is megtanította plébánosom. 
Ezután a mezőkövesdi Jézus Szí-
ve plébániára kerültem Balogh 
Simon atyához, majd Nyírbátor-
ba Farkas Sándorhoz. Ott négy-
szer is beidéztek a belügyi ha-
tóságok kihallgatásra. Ezután 
1977-ben Gyöngyösre szólt a káp-
láni kinevezésem, de be sem köl-
töztem, mert szeptember közepé-
től kineveztek tiszasülyi plébá-
nosnak. Ehhez megkaptam Kőte-
leket is. Ezek mellett Hunyadfal-
va és Csataszög voltak a fíliáim. 
Éppen a sülyi templomot szeret-
tem volna kifestetni, amikor kö-
zölték velem, hogy kineveznek 
bélapátfalvi plébánosnak. 1985-
től, harminckét éven át ott éltem a 
hívek között. Megszerettem az it-

tenieket, s magam is megtapasz-
taltam, igaz a szólás, hogy „Bél-
apátfalván csak a harangot kell 
meghúzni és mindenki megy a 
templomba.” Szilvásvárad, Nagy-
visnyó, Mónosbél, Bükkszent-
márton és egy időben Mikófal-
va is hozzám tartozott. Minde-
nütt igyekeztem rendbehozni az 
épületeket. Bélapátfalván tornyot 
építettünk, Nagyvisnyón temp-
lomot. Szilvásváradon kívül-be-
lül felújítottuk az Isten házát. Az 
apátsági templom nagy volume-
nű felújítását az érsekség az el-
következőkben tervezi. Öröm-
mel tölt el, hogy kezeim alatt papi 
hivatás is kibontakozott, hiszen 
Lengyel Donát ferences atya, aki 
Kárpátalján tevékenykedik, Bél-
apátfalváról indult.

Szabó József a következőkép-
pen összegezte 46 éves papi szol-
gálatát:

– Sok helyen szolgáltam, min-
denütt jó munkatársakra leltem. 
Betegségem miatt vonulok nyug-
állományba. Mezőkövesdre köl-
tözöm, de ott is jeleztem a plébá-
nos úrnak, hogy szívesen válla-
lok feladatot, ha egészségem en-
gedi. Továbbra is boldog papként 
szeretnék élni. Homa János

Néhány hónappal ezelőtt szüle-
tett az elhatározás, hogy a Szent 
István Rádió és Televízió együtt-
működésre hívja az egri főegy-
házmegye területén működő, 
egyházmegyei fenntartású in-
tézmények iskolarádióit. Rövid 
időn belül megszületett a Szent 
Imre Katolikus Iskolarádiós Há-
lózat feladatterve, a 10 csatlako-
zó iskola közreműködésével.

Az együttműködés célja, hogy 
a diákok alaposan megismer-
jék a rádiózás szakmai fogása-

it és magas színvonalú, tartal-
mas anyagokat készítsenek, így 
a  Szent István Rádió műsorában 
is megjelennek majd idővel a ta-
nulók munkái.

A tavasz folyamán elkészült a 
hálózat logója, s két alkalommal 
tartottak a Szent István Rádió 
és Televízió munkatársai kép-
zést a fiataloknak és a mentor-
tanároknak, a szünidő első nap-
jaiban pedig médiatáborban is-
merkedhettek a diákok a rádiós 
szakmával.

A három napos program célja 
az volt, hogy az ismeretek bővíté-
se mellett a személyes kapcsola-
tok is erősödjenek. Öt iskolából: 

Kazincbarcikáról, Tenkről, Me-
zőnyárádról, Kálból és Egerből 
érkezett a 28 tanuló, kísérőtaná-
rokkal. A diákok elsajátíthatták 
a felvételkészítés, az utómunka 
fortélyait, a riporteri munka sa-
játosságaival ismerkedhettek, 
emellett a fotózás néhány fogását 
is megtanulhatták. A táborozók 
Eger értékeivel is találkoztak, 
bejárták az Érseki Palotát és a 
Főegyházmegyei Könyvtárat is. 

A Szent István Rádió és Tele-
vízió médiatáborát követően a 
nyár az alkotói ötletek gyűjtésé-
vel telik majd, az új tanévben pe-
dig a hálózat elkezdi működését.

B. A.

II  EgyHázmEgyEi HírEk

Az egri érsek 
Keszthelyen
Búcsút tartottak Kármelhegyi 
Boldogasszony ünnepén, jú-
lius 16-án a keszthelyi Kis 
Szent Teréz kármelita bazi-
likában. Az ünnepi szentmi-
se főcelebránsa és szóno-
ka Ternyák Csaba egri érsek 
volt. Homíliájában a főpász-
tor hangsúlyozta: Mária se-
gít, hogy felfedezzük a szív ti-
tokzatos mélységét. Merjünk 
mélyre ásni, és a szív mélyén 
felfedezni, mint Avilai Szent Te-
réz, a „belső várkastélyunkat”, 
hogy ott együtt lehessünk az 
Úrral az imádság által.

Szentmise a Jász 
Világtalálkozón
a XXIII. Jász Világtalálkozó ré-
szeként mutatott be ünnepi 
szentmisét Ficzek László ál-
talános helynök, Jászladány-
ban. „A szabad jászokat ünne-
peljük a mai napon, de az em-
lékezésen túl előre is tekin-
tünk, sikeres jövőt is szeret-
nénk építeni” – mondta szent-
beszédében a helynök. Ficzek 
László azt is elmondta, hogy 
„itt a templomban megvallói 
vagyunk, hogy nem boldogul-
ni akarunk a világban, hanem 
boldogságot keresni az örök-
kévalóság távlatában. A sza-
bad és bátor jászok ezt külö-
nösképpen felismerik és élik.” 

Ezüstmisés rektor
Huszonöt évvel ezelőtt szen-
telték pappá Buda Pétert. Az 
Egri Érseki Papnevelő Inté-
zet rektora július 16-án mutat-
ta be ezüstmiséjét az egri ba-
zilikában.  A hálaadó szentmi-
sén az ünnepelt mellett celeb-
ráló papok, a szeminárium kis-
papjai, valamint a nagy szám-
ban megjelent hívek és az egri 
fertálymesteri testület tagjai 
Isten bőséges áldását kérték 
lelkipásztori küldetésére és 
papnevelői szolgálatára.

Pótfelvételi
az egrI Hittudományi Főisko-
la osztatlan hittanári szakára 
(nappali és levelező tagozat), 
és a pedagógusok hitoktatói 
szakirányú továbbképzésére 
augusztus 15-ig még lehet je-
lentkezni.  A jelentkezést az in-
tézmény címére (Eger, Foglár 
u. 6.) kell eljuttatni a főiskola 
saját jelentkezési lapján, mely 
letölthető az intézmény hon-
lapjáról (www.eghf.hu).

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.

Kedvezményes előfizetés:
06-40/510-510

Ima a Nemzetközi 
Eucharisztikus Kongresszusért

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet,
hogy az önmagát értünk feláldozó
és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust
felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk,
orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét
elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje
és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése
egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk,
Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon!
Ámen

A 2020-ban Budapesten megrendezendő 52. Nemzetközi Euchariszti-
kus Kongresszus imádságát a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Úr-
napján felolvasott levele alapján templomainkban imádkozzák. Ternyák 
Csaba egri érsek arra kéri a híveket, hogy az Egri Főegyházmegyében a 
szentmisék előtt mondja el ezt az imát a hívő közösség az Eucharisztikus 
Kongresszusért és közösségeink lelki megújulásáért.

Továbbra is boldog papként szeretne élni

Iskolarádiósok felkészítése Egerben

Szabó József plébános

A riporteri munka sajátosságaival ismerkedtek a tanulók

Az Egyházmegyei Hírek öröm-
mel számol be arról, hogy az 
Egri Főegyházmegye terüle-
tén működő 48 egyházmegyei 
nevelési-oktatási intézmény 
eredményesen pályázott a nyá-
ri táborozás támogatására. El-
sősorban a sarudi lelkigyakor-
latos házban, az egri Érseki 
Szent József kollégiumban és a 
mátraszentimrei Stella üdülő-
ben tartanak táborokat a nyár 
folyamán. 

Ez évtől nyílt lehetőség, napközis 
Erzsébet-táborok tartására, hét-
főtől péntekig az intézmények 
szervezésében. Ezzel a lehető-
séggel kilenc katolikus iskola élt 
egyházmegyénkben.

Negyvennégy iskolában való-
sul meg az EFOP-1.3.5-16-2016 
azonosító számú „Társadalmi 
szerepvállalás erősítése a közös-
ségek fejlesztésével” című pro-
jekt. A pályázatban szerepel ifjú-
sági tábor, amelynek keretében 
nemcsak az iskolásoknak nyílik 
lehetősége a programokon való 
részvételre, hanem a település 
lakossága is bevonható ezekbe. 

Az Emberi Erőforrás Támoga-
táskezelőtől, a közösségi célú hit-
tantáborok lebonyolítására egy-
házmegyénk 35 iskolája része-
sült támogatásban. A három na-

pos hittanos táborok a közösség-
építést szolgálják, a vallásos tar-
talmak mellett fontos a sport és a 
vidámság. A táborokból a diákok 
rengeteg élménnyel térnek haza. 
Erről tanúskodik a nagykörűi 
Petrovay György Katolikus Álta-
lános Iskola diákjainak nyilatko-
zata is, akik az egri Érseki Szent 
József Kollégiumban táboroztak.

– Iskolánk énekkaros diákjai 
és ministránsai, pályázati pénz-
ből jutottak el ismét Egerbe, a ze-
nés hittan táborba – mondta Tú-
ri Bence nagykörűi diák. - Fő cé-
lunk volt, hogy felkészüljünk 
a nyár végén tartandó búcsúi 
hangversenyünkre a nagykörűi 
templomban. 

– A tábornak köszönhetően a 
teljes műsor összeállt – mondta 

testvére, Túri Panna.  A szólisták 
és az egész énekkar egy kis ott-
honi finomítás után készen áll 
a búcsúi templomi koncertünk-
re. Énekünket erősíti Fejes Já-
nos atya gitáron, Surányi István 
tanár úr zongorán, és az egész 
produkciót összetartja Nagyné 
Baráth Ágnes igazgató néni, aki 
vezényel.

– Nagyon szerettünk a Dobó té-
ren és környékén sétálni, fogócs-
kázni, fagyizni – mondta Barát 
Adél. – Minden gyereknek kellett 
vezetni egy tábori naplót, hogy 
később is emlékezzen arra, hogy 
milyen szép dolgok történtek ve-
le, és akár több év múlva is emlé-
kezzen ezekre a napokra. Remél-
jük, még máskor is jöhetünk ebbe 
a szép városba!   H. J.

Táborozó diákjaink

A nagykörűi katolikus iskola diákjai Egerben táboroztak

Július 2-án, Sarlós Boldogasz-
szony ünnepén diplomaosztó-
tanévzáró ünnepséget tartot-
tak az Egri Hittudományi Fő-
iskola hallgatóinak a szeminá-
rium kápolnájában. A hálaadó 
szentmisét Dr. Ternyák Csaba 
egri érsek mutatta be. 

Dr. Dolhai Lajos rektor kö-
szönetet mondott mindenki-

nek, hogy család, munkahely 
és egyéb feladatok mellett tanul-
tak, hogy diplomát szerezzenek. 

Idén huszonnyolcan felső-
fokú hitoktató szakirányú to-
vábbképzésen vettek részt, ame-
lyen oklevelet kaptak. Négyen 
katekéták lettek, tízen pedig 
hittanár-nevelő szakos okleve-
let vettek át a főpásztortól.

Diplomaosztó

2017. AUgUSzTUS


