
Az imanap programját rózsafü-
zér imádság nyitotta, majd a kö-
szöntőket követően a fatimai je-
lenésekről, illetve Szent Erzsé-
bet gyermekekhez való odafor-
dulásáról volt hallható egy-egy 
rövid előadás. Az ünnepi szent-
misét Dominik Duka bíboros, 
prágai érsek mutatta be, aki-
vel nagyszámú pap koncelebrált 
és akit a szertartás kezdetén 
Ternyák Csaba egri érsek kö-
szöntött. A bíboros szentbeszé-
de kezdetén azt a kort idézte fel, 
amelyben Szent Erzsébet élt: a 
keresztény és egyben a nyugati 
civilizáció kezdete, a katedráli-
soknak és az egyetemek idősza-
ka volt ez.

A mai ember elutasítja a hi-
tet, az értelmet és a természe-
tes jogot. Az eredmény a rela-
tivizmus, az erkölcsi válság, és 
az iskolai képzés felbomlasztá-
sa. Szent Erzsébet és kora szent-
jei olyan szellemiséget terem-
tettek, amely mind a mai napig 
érezhető.

Duka bíboros rámutatott: 
Szent Erzsébet a nők azon vilá-
gához tartozik, akik együtt ala-
kították ki ezt a korszakot. 

Majd Szent Erzsébet hölgy ro-
konait sorolta fel, akik szintén 
a szentek sorába emelkedtek: 
nagynénje, Szent Hedvig, uno-
kahúgai: prágai Szent Ágnes, 
Szent Margit, Szent Kinga, Bol-
dog Erzsébet, III. András király 
lánya. Ezután rámutatott a bíbo-
ros, hogy e mögött a hosszú sor 
mögött Szent István királyt kell 
látnunk, akinek szellemi és po-

litikai örökségéből mindezek az 
asszonyok kinőttek.

Végül utalt Magyarország tör-
ténelmi szerepére a balkáni tö-
rök hódítások korában, amely 
nemcsak „antemuralechristia-
norum”, a keresztények védő-
fala volt a külső ellenség ellen, 
hanem egy szoros közösséget is 
jelentett a népek között. A 20. 
század viszontagságait felidéz-
ve, felsorolta régiónk négy ül-
dözött bíborosát, majd emlékez-
tetett Szent II. János Pál pápá-
ra, akinek a kommunista dikta-
túra igája alóli szabadulást kö-
szönhetjük. Ezután a visegrádi 
összefogásra utalva szólt arról, 
hogy ez nemcsak politikai jel-
kép, amely összeköt bennünket, 
hanem szellemi feladat is. „Mi 
nemcsak szegény érkezők va-
gyunk az európai nemzetek kö-
zösségébe, mi együtt alkottuk 
Európát és együtt védelmeztük. 

Az 1956-os magyar forrada-
lomnak a politikai és vallási sza-
badságért, éppúgy, mint a szu-
verenitásért folytatott harcnak 
a hangját egész Európában tisz-
teletben kell tartani... Ez min-
denekelőtt ma érvényes, ami-
kor fenyegetve érezzük magun-
kat szabadságunkban, és nem-
csak a külső veszély miatt, ha-
nem elsősorban a közösségen 
belüli szolidaritás és szubszidi-
aritás elnyomásában. Ezek azok 
az elvek, melyek a mi nyugati 
keresztény civilizációnkból és 
kultúránkból származnak, me-
lyek nélkül lehetetlen kontinen-
sünk és nemzeteink jövőjét foly-
tatnunk.

Védelmezze a magyar nemze-
tet és az egész, általunk felépí-
tett európai közösséget Szent Er-
zsébetnek és az Árpád-ház ösz-
szes megnevezett szentjének 
közbenjárása!

Köszönjük! Mert el nem vitat-
ható a magyar állam állandó és 
különleges szerepe Európa II. 
évezredének történelmében”.

A pünkösdhétfői ünnep dél-
után szentségimádással foly-
tatódott és a miskolci Fráter 
Kórus koncertjével ért véget. 
 Federics Róbert

Holló Gábor és Maksó Péter 
diakónust pappá, Czókoly  
Sándort pedig diakónussá 
szentelte Ternyák Csaba érsek 
június 17-én. Az egri baziliká-
ban tartott ünnepi szentmisén 
részt vett a főegyházmegye 
papsága, a papnövendékek és 
a hívők sokasága.

A főpásztor homíliájában arra a 
kérdésre kereste a választ, hogy 
ki a pap és milyen szolgálatot lát 
el. „Ha a pap teendőit kezdenénk 
számba venni, akkor úgy tekin-
tenénk rá, mint egy funkcioná-
riusra, aki bizonyos feladatokat 
ellát, mert arra megbízást kap. A 
papot azonban nem ismerhetjük 
meg igazán, ha csak arra figye-
lünk, hogy mit tesz, milyen kö-
telezettségeket teljesít, mert ak-
kor éppen a lényeg maradna ho-
mályban. A lényegi kérdés pe-
dig nem az, hogy mit tesz, ha-
nem, hogy ki a pap?”

Mint hangsúlyozta: pap az, 
aki jelenvalóvá teszi Krisztus 
örök és egyetlen áldozatát. Az 
Ő személyében és nevében cse-
lekszik, amikor egyes szám el-
ső személyben mondja ki az át-
változtatás szavait a kenyér és 
a bor felett: „Ez az én Testem… 
Ez az én Vérem”. Ugyanezt teszi 
a gyóntatószékben is: „Én felol-
dozlak téged bűneidtől „. Csak 
akkor teheti meg ezt egy ember, 
ha Krisztus teljesen lefoglalta, 
átváltoztatta, konszekrálta, ha 
„másik Krisztus”, „mai Krisz-
tus” lett a papszentelésben. Hal-
latlan nagy a kiválasztás tekin-
télye, a felelősség súlya, és óriá-
si a feszültség, amely az ember 
törékenysége és az új identitás 
elvárásai között húzódik. Ezért 
érezzük találónak Simone We-
il paradoxonát: „A pap csak ak-

kor érthető, ha van benne vala-
mi felfoghatatlan.” A szentelés-
re várókhoz fordulva azt kérte: 
egyre jobban el kell mélyíteni 
az Eucharisztiával való kapcso-
latukat. A pap az Eucharisztiá-
ból él, ez hivatása erőforrása, az 
örök élet kenyere számára. Nap-
ról-napra megtapasztalja a Bu-
dapesti Nemzetközi Eucharisz-
tikus Kongresszus jelmondatá-
nak igazságát: „Minden forrá-
som belőled fakad” (Zsolt 87,7).

A szentelendőkhöz fordul-
va felhívta a figyelmüket: „A 
kenyér és a bor átváltoztatása 
a szentmisében ugyanúgy va-
lóságos, mint ahogy a ti átvál-
toztatásotok is valóságos lesz, 
amikor rövidesen felszentel-
lek, konszekrállak benneteket”. 
Majd hozzátette: „arra kaptok 
meghívást, hogy megszentel-
jétek a világot.” Ternyák érsek 
még kiemelte: a pap szolgálata 

nem magányos helytállás. Az 
egyházmegye papi testületének 
tagjai lesznek.  Ez a papi közös-
ség pedig most befogadja őket a 
kézrátétel ősi gesztusával. Ma 
bekerülnek Jézus Krisztus leg-
szűkebb barátainak egri köré-
be, amely olyan, mint egy meg-
tartó háló.

A főpásztor végül köszöne-
tet mondott a szemináriumi ve-
zetőknek, a tanároknak, a pa-
poknak, a szülőknek, családta-
goknak, hogy az oltárhoz segí-
tették a felszentelteket.  Megkö-
szönte a híveknek, hogy hűsége-
sen imádkozták azt a papi hiva-
tásokért szóló imádságot, ame-
lyet Szent II. János Pál adott a 
mexikói püspököknek. (Ezt az 
imádságot Ternyák érsek kéré-
sére végezzük el az egyházme-
gyénkben minden szentmise 
után, hogy Urunk küldjön ne-
künk új hivatásokat.)

Ezután következett a diakó-
nusszentelés, majd a papszen-
telés. A papszentelés során, a 
szentséget kiszolgáltató érsek a 
felszentelő ima és kézrátétel ál-
tal adta át a Krisztustól kapott 
áldozópapi hatalmat és külde-
tést. Ezt követően az egyházme-
gye papjai kézrátétellel fogadták 
be az új áldozópapokat az egy-
házmegye papi közösségébe. Az 
újmisések a főpásztorral és a je-
lenlévő papsággal együtt mutat-
ták be a szentmisét.

Az újonnan felszentelt áldozó-
pap, Holló Gábor egri származá-
sú. Szentelési jelmondata: „Kilé-
pett a bárkából, és elindult Jézus 
felé a vízen” (Mt 14,29).  A má-
sik újonnan szentelt áldozópap, 
Maksó Péter egy mátrai faluban, 
Hasznoson nevelkedett. Éveken 
keresztül mérnökként dolgozott. 
Papi jelmondata: „És az Ige test-
té lőn” (Jn 1,14). Homa János

július üzenete
„Az Úrhoz méltón éljetek, teljes mértékben  
az ő tetszésére, és teremjetek gyümölcsöt 
mindenfajta jó cselekedettel, és növekedjetek 
Isten ismeretében”  (Kol 1, 10).

jegyzet

Az Úrnapján felolvasott püspökka-
ri körlevélből, vagy a világi és egy-
házi tömegkommunikációs eszkö-

zök által talán már mindnyájan hallottunk 
arról, hogy 2020-ban Budapesten lesz a Nem-
zetközi Eucharisztikus Kongresszus. Ferenc 
pápa ezt a döntését személyesen jelentette be 
video-üzenetében, 2016. január 31-én, a Fü-
löp-szigeteken, a legutóbbi nemzetközi eucha-
risztikus kongresszus záró szentmiséjén. Fő-
leg az idősebbek örömmel hallgatták ezt a 
hírt, mert ez azt jelenti, hogy 1938 után újra 
Magyarország rendezheti meg ezt a nagy egy-
házi találkozót. A következőkben azt szeret-
nénk röviden összefoglalni, hogy hol tartunk 
most, illetve mit tudhatunk a három év múlva 
esedékes találkozó előkészületeiről.

A Kongresszus fővédnöke és elnöke Erdő 
Péter bíboros, esztergomi érsek már tavaly 
létrehozta azokat a bizottságokat (teológiai, 
pasztorális, liturgikus, pénzügyi, stb.), ame-
lyek nélkülözhetetlenek a szervezés folyama-
tában. A Kongresszus Általános Titkárságá-
nak vezetőjéül Fábry Kornél, kaposvári egy-
házmegyés papot választotta. Ő irányítja és 
koordinálja a különböző bizottságok munká-
ját, tartja a kapcsolatot a római Eucharisz-
tikus Kongresszusok Pápai Bizottságának 
munkatársaival.

Elsőként a Teológiai Bizottság kezdett dol-
gozni. A bizottság első munkája a kongresz-
szus témájának és jelszavának a meghatáro-
zása volt. Ez után majd létre kell hozni egy 
olyan dokumentumot, ami a lelki előkészüle-

tet segíti. Feladata az is, hogy a kongresszus 
ünnepélyes hete alatt egy nemzetközi teoló-
giai konferenciát szervezzen, amely a fő té-
mához kapcsolódva, tárgyal az Euchariszti-
áról. A bizottság három jelszót és témát ter-
vezett. Ezeket megfelelő indoklással, 2017 
elején elküldték Rómába, ahol március hó-
napban egy vatikáni bizottság választott 
egyetlen jelszót és témát. A végső hivatalos 
döntést Ferenc pápa hozta meg. 2017. április 
21-én megtudhattuk, hogy a budapesti eu-
charisztikus kongresszus jelszava a követke-
ző lesz: „Minden forrásom belőled fakad”.

A 87. zsoltárból való ez az idézet (a 7. 
vers). A zsoltáros hitből fakadó örömmel 
énekli, hogy minden forrása az Isten. Az a 
forrás, amely soha ki nem apad, ami élő és 
éltet. A szamariai asszony történetéből (Jn 
4,7-26) tudjuk, hogy Jézus Krisztusban „az 

örök életre szökellő vízforrás” (Jn 4,14) meg-
jelent közöttünk. Az Eucharisztiában pe-
dig az Úr Jézus az élet kenyerét úgy adja ne-
künk, mint a kegyelmi élet, a Krisztust köve-
tő keresztény élet táplálékát és legfőbb forrá-

sát. Ahogyan a jelszó is utal 
rá, a Kongresszus alapvető 
célja, hogy elmélyítse és tu-
datosítsa a katolikus hívek-
ben, hogy az egyház életé-

nek és az egyes keresztény ember életének 
forrása az Eucharisztia.

A II. Vatikáni Zsinat ismételten beszélt 
arról, hogy Krisztus egyházában az 
Eucharisztia „csúcs és forrás”, de saj-

nálatos módon ez a tanítás még napjaink-
ban sem eléggé tudatos meggyőződés a kato-
likus hívek életében. Ez a téma napjainkban 
különösen is aktuális. Egy olyan világban 
élünk, ahol sok minden elbizonytalaníthat 
és gyengíthet katolikus hitünkben. Ebben a 
sajátos vallási és szellemi légkörben még job-
ban hangsúlyoznunk kell, hogy a szentmise, 
illetve az Eucharisztia nélkül nem élhetünk 
Krisztust követő keresztény életet. A 2020-
as Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus, 
mint egy nyolc napon át tartó ünnepségsoro-
zat erről akar tanúságot tenni.  
 Dolhai Lajos
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Szent erzsébet ereklyéje. Duka bíboros rámutatott: az Árpád-ház szentjei 
Szent István örökségéből nőttek ki.

Dominik Duka bíboros, prágai érsek

Pünkösdhétfő 
Sárospatakon

Papokat és diakónust 
szentelt az egri érsek



Tanévzáró ünnepséget és hála-
adást tartottak az Egri Hittudo-
mányi Főiskolán június 15-én. 
Dolhai Lajos, a főiskola rektora  - 
a jelenlévő Buda Péter, az Érseki 
Papnevelő Intézet rektora nevé-
ben is -  köszöntötte a megjelen-
teket, Ternyák Csaba egri érse-
ket, Michał Bartosz Muszyńskit, 
a Redemptoris Mater Egyházme-
gyei Missziós Szeminárium rek-
torát, dr. Pajtókné dr. Tari Ilonát, 
az Eszterházy Károly Egyetem 
rektor-helyettesét, a tanárokat, a 
szentelendőket és a kispapokat.

Dolhai Lajos rektor kijelentet-
te: „a szemináriumi hat eszten-
dő Isten nagy ajándéka, amely 
lehetővé teszi, hogy jól felkészül-

jünk a papi hivatásra. Az elmúlt 
évet – azt is mondhatnánk – 
mint talentumot az Istentől kap-
tuk. A kérdés csak az, hogy ar-
ra használtuk-e, amire kaptuk?”

Elmondta: „mint a Főiskola 
rektora, nyugodt lelkiismeret-
tel állítom, hogy tanáraink és 
hallgatóink közül - ha különbö-
ző mértékben is -, de mindenki 
igyekezett kamatoztatni Istentől 
kapott talentumait. Hangsúlyoz-
ta: a pap egész életével szolgál.  
Igazából abból lesz jó pap, aki 
meghallja a hívó szót és egész 
személyiségét átadja erre a szó-
lításra. Ezért a jó teológus hall-
gató imádkozik, neveli és képzi 
önmagát.”

Beszámolt arról, hogy a tan-
évet 173 hallgatóval kezdték. 
Közöttük 40 kispap részesül te-
ológusképzésben, és 133 vilá-
gi krisztushívőt készítenek fel a 
hittanári pályára.

A kispapok közül az idén né-
gyen fejezték be tanulmányai-
kat. Levelező tagozaton négyen 
kaptak katekéta diplomát. Hitta-
nár-nevelő mesterszakon pedig 
6-an fejezték be tanulmányai-
kat.  A szakirányú továbbkép-
zésben résztvevő pedagógusok 
közül 31-en vehették át a hitok-
tatói oklevelet. Ezután az intéz-
mény kápolnájában került sor a 
hálaadásra Ternyák Csaba érsek 
vezetésével. H. J.

Akolitusokat avatott Ternyák Csa-
ba egri érsek június 10-én Eger-
ben, a Szent Bernát templomban. 
„A II. Vatikáni Zsinat óta a kato-
likus egyházban egyre fontosabb 
szerepet kapnak a világi mun-
katársak. Ahogyan a püspöknek 
szüksége van a papok segítségé-
re, ugyanúgy a lelkipásztorok is 
rászorulnak a világi munkatár-
sak szolgálatára” – mondta pré-
dikációjában a főpásztor. Az ige-
liturgia és szentségimádás veze-
tése, az áldoztatás, a közösségek 
szervezése, összetartása nagy 
segítség a több egyházközségben 
szolgálatot teljesítő plébánosok-
nak. Az érsek felhívta a figyel-
met arra, hogy küldetésüket Jé-
zushoz hasonlóan szeretettel és 
alázattal végezzék.

A prédikációt követően az 
akolitusok egyenként a főpásztor 
elé térdeltek, aki a Krisztus tes-
tét jelképező kenyeret adta át ne-
kik a következő szavakkal: „Vedd 
ezt az Eucharisztia ünneplésére 
szolgáló kenyeret és úgy élj, hogy 
méltóképpen szolgálhass az Úr és 
az egyház asztalánál!”

A most akolitussá avatottak 
között vannak pedagógusok, 
hitoktatók is, de bármilyen hiva-
tást gyakoroljanak, közös pont, 
hogy Isten központi helyet foglal 
el az életükben.

Július 12. és 16. között rendezik 
meg a 34. Egerszalóki Ifjúsági 
Találkozót és Lelkigyakorlatot. 
A rendezvény mottója: „Nagy jel 
tűnt fel az égen” (Jel 12,1). A ta-
lálkozó ideje alatt a sátorozó fi-
atalok szentmisék, előadások, 
csoportos beszélgetések és kon-
certek segítségével mélyülhet-
nek el a hitben.

Az összejövetel július 12-én, 
szerdán 15 órakor kezdődik, a 
résztvevőket Kerényi Lajos atya 

köszönti, a nyitó szentmisét is ő 
tartja 18 órától. Ezt követően az 
egri Jézus Szíve Plébánia Ifjúsá-
gi Ének- és Zenekara játszik. 

A csütörtöki programok kö-
zött szerepel előadás a párkap-
csolatról és a párkeresésről. Es-
te pedig szentségimádást tarta-
nak a templomban. 

Pénteken 9 órakor kezdődik 
a hagyományos Zarándokút a 
hegyhez program, ahol Fedor 
Péter görög katolikus parókus 

elmélkedik. Az esti szentmise 
és a vacsora után közös rózsafü-
zér imádkozás kezdődik. 

Szombaton az előadások és 
kiscsoportos beszélgetések mel-
lett több koncertre is sor kerül. 
Az este 8 órakor kezdődő szent-
misét és a körmenetet Ternyák 
Csaba egri érsek vezeti.  

A július 16-i, vasárnapi zá-
ró szentmisét pedig Palánki Fe-
renc, Debrecen-nyíregyházi me-
gyéspüspök mondja. 

Az egyházi oktatási intézmé-
nyek ünnepi szentmisével, elis-
merő oklevelek és könyvjutal-
mak átadásával zárták a tan-
évet június 13-án az egri bazili-
kában. Az ünnepségen az Egri 
Főegyházmegye fenntartásá-
ban, illetve területén működő 
– szerzetesi vagy más egyhá-
zi fenntartásban lévő - oktatá-
si intézmények több mint 1600 
diákja és tanára, valamint lel-
kipásztora vett részt, akiket Ju-
hász Ferenc az EKIF elnöke, 
gyöngyösi plébános köszöntött.

Ternyák Csaba, egri érsek szent-
beszédében elmondta: a mai 
evangélium (Mt 5,13-16) Jézus 
Krisztusnak a hegyi beszéd-
ben elhangzott tanítását idézte 
fel. Jézus azt mondja, hogy „Ti 
vagytok a föld sója”. Nekünk, 
keresztényeknek az a hivatá-
sunk, hogy ízt adjunk az ízte-
len világnak. Jézus azt is mond-
ja a hegyi beszédben: „Ti vagy-
tok a világ világossága”, azaz, a 
keresztényeknek lámpásnak is 
kell lenniük. Nem tölthet el ben-
nünket szomorúsággal, hogy so-
kan nem vállalják, hogy húzó-
erők legyenek. Az országnak 
ebben a szegletében, ahol élünk 
nagy szükség van a példamuta-
tásra. Szükség van arra, hogy a 
munkában, a tanulásban, a tel-
jesítményben, a hitben, a hűség-
ben és a hivatásban kitartsunk 
és példát mutassunk.

A főpásztor emlékeztetett rá, 
hogy a tanév elején megfogal-
mazott közös program három 
címszava a hit, a hivatás és a hű-
ség. Ez a program arra hívja a fi-
atalokat, hogy eljussanak a be-
avató szentségekig. A katolikus 
iskola feladatra, hogy hívja meg 
és készítse fel őket a keresztség-

re, a szentgyónásra és a szentál-
dozásra, valamint a bérmálásra. 
A bérmálásban hivatást kapunk 
a házasságra, az anyai vagy az 
apai, esetleg a szerzetesi vagy a 
papi hivatásra. A főpásztor ar-
ra buzdította a fiatalokat, hogy 

mondjanak igent hivatásukra. 
Isten majd megadja a kegyelmet 
minden embernek, hogy válasz-
tott hivatásában hűséges ma-
radhasson.

A szentmise után Füleczki 
István egyetemi lelkész, az eg-

ri Jézus Szíve Plébánia káplán-
ja, Szűz Mária, az ifjúság példa-
képe címmel tartott előadást.

A hagyományoknak megfele-
lően idén is kitüntették az intéz-
mények arra érdemes tanulóit. 
Százötvenen vehettek át okleve-
let és könyvjutalmat az egyház-
megye főpásztorától, aki ezt kö-
vetően ünnepélyesen bezárta a 
2016-2017-es tanévet. Köszöne-
tet mondott az EKIF vezetőinek 
és munkatársainak, az intézmé-
nyek igazgatóinak, a pedagógu-
soknak, a diákoknak és a szü-
lőknek, akik bíznak az egyhá-
zi iskolákban és azokba járat-
ják gyermeküket. Amint rámu-
tatott: eredményes szövetségről 
van szó: az Egyház számára az 
iskola, az iskola számára az Egy-
ház jelent támaszt. 

Homa János
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Kétségbe esem sokszor én is
A világon és magamon,
Gondolva, aki ilyet alkotott:
Őrülten alkotott s vakon.

De aztán balzsamként megenyhít
Egy drága Testvér halk szava,
Ki, míg itt járt, föld angyala volt,
s most már a mennynek angyala:

„A világ isten-szőtte szőnyeg,
Mi csak visszáját látjuk itt,
És néha – legszebb perceinkben
– A színéből is – valamit.”

A hónAp verse

Reményik Sándor (1890 –1941) 
költő, a két világháború közöt-
ti erdélyi magyar líra kiemelke-
dő alakja. Az életében több ne-
ves díjjal és elismeréssel kitün-
tetett Reményik a legutóbbi idő-
kig viszonylag ismeretlen volt Ma-
gyarországon, mert őt és költé-
szetét 1945 után – jórészt poli-
tikai megfontolásokból – évtize-
dekre száműzték a magyar iro-
dalomból.

 reményik Sándor

A szőnyeg 
visszája 

Az Egri Főegyházmegye oktatási intézményeinek több mint ezerhatszáz tanulója, tanárai, valamint lelki-
pásztorai vettek részt az ünnepségen  Fotó: Balogh Ferenc

Idén is kitüntették az intézmények arra érdemes tanulóit, százötvenen 
vehettek át oklevelet az egyházmegye főpásztorától

Te Deum és diplomaosztás az 
Egri Hittudományi Főiskolán

Akolitus avatás

Egerszalóki Ifjúsági Találkozó

Egyházmegyei tanévzáró 
ünnepség a bazilikában

Az egykori „Pálostömb” terüle-
tén lehetőség nyílt rá, hogy meg-
szülessen a Diósgyőri városrész 
első - tömegek fogadására is al-
kalmas – köztere. A vár közelsé-
ge, a Bükk, a templom látványa 
és a Szinva patak mind fontos 
elemét képezik a leendő térnek. 
A teret a KDNP-frakció kezde-
ményezésére nevezték el 2013-
ban II. János Pálról. Erről a vá-
ros közgyűlése döntött. Névadója 
tiszteletére egy egész alakos szo-
bor kap majd helyet a Szinva déli 
oldalán. A templom felől emelné 
áldásra kezét Szent II. János Pál. 
A Szinva északi oldalán kerül-
ne kialakításra félméteres szint-
esésekkel egy déli lejtésű tér. Mi 
sem ad méltóbb helyet II. János 
Pál pápa terének, mint Diósgyőr, 
I. Nagy Lajos magyar-lengyel ki-
rályunk kedvelt székhelye. A ró-

la elnevezett út torkolatában, a 
római katolikus templom előte-
rében található a szóban forgó 
Szinva-parti tér. E jeles uralkodó 
lánya volt Hedvig lengyel király-
nő, akit Diósgyőrben nagy tiszte-
let övez, és akit a lengyel pápa ik-
tatott a szentek sorába.

Mikolai Vince a Borsodi Fő-
esperesség főesperese, Miskolc-
diósgyőri plébános elmondta, 
hogy a városban gyűjtés indult. 
Eddig mintegy 600 ezer forint 
gyűlt össze. Ha a tér végleges 
kialakítása megtörténik, akkor 
kerül sor a szobor elhelyezésére. 
Köszönik az eddigi segítséget és 
továbbra is várják a hívek támo-
gatását a 11734073-20015484 
OTP számlaszámon, a kedvez-
ményezett nevéhez kérjük, írja 
oda: Miskolc, Róm. Kat. Plébá-
nia, II. János Pál szobor.

Számítanak a hívek 
támogatására

Ternyák Csaba érsek 2017. au-
gusztus 1-i hatállyal érvénybe 
lépő személyi és szervezeti vál-
tozásokról döntött az Egri Főegy-
házmegyében.

SzABÓ JÓzSEF bélapátfalvi plé-
bános nyugállományba került.
mOLNár ATTILA ragályi plébános 
engedélyt kapott, hogy belépjen 
a Zirci Ciszterci Apátság szerze-
tesi közösségébe.

***
KOVáCS LáSzLÓ edelényi plébá-
nos a bélapátfalvi plébániára,
KELEmEN ISTVáN detki plébános 
az edelényi plébániára,
JUHáSz JáNOS lelkész Török-
szentmiklósról a ragályi plébá-
niára kapott plébánosi kineve-
zést.

***
VErSLEr SáNDOr Mezőkövesd I. 
plébániáról Miskolc-Mindszent 
plébániára,
VArgA PáL Gyöngyös-Felsőváros 
plébániáról Mezőkövesd I. plé-
bániára,
PALOTAI áDám Miskolc-Diósgyőr 
plébániáról Törökszentmiklós 
plébániára,
HOLLÓ gáBOr újmisés Gyöngyös-
Felsőváros plébániára,
mAKSÓ PÉTEr újmisés Miskolc-
Diósgyőr plébániára kapott káp-
láni kinevezést.

***
Ináncs Plébániához került 

Detek Plébánia és a hozzátar-
tozó Baktakék és Beret, vala-
mint Büttös, Perecse, Kány, Fel-
sőgagy, Csenyéte, Alsógagy és 
Gagyapáti fíliák,

Halmaj Plébániához került 
Léh Plébánia és a hozzátarto-
zó Kázsmárk és Rásonysápbe-
rencs fíliák, Szikszó Plébáni-
ához került Aszaló Plébánia, 
Hort Plébániától Gyöngyös-
Felsővároshoz került Nagyréde 
Plébánia, oldallagos lelkipászto-
ri ellátásra.

***
A Székesegyházi Főesperesség 
főesperesi feladatainak ellátása 
alól máNDy zOLTáN főesperes, 
horti plébános felmentést kapott,
Dr. CSIzmADIA ISTVáN az eg-
ri Bazilika plébánosa lett az új 
főesperes.
KOVáCS LáSzLÓ kinevezett bél- 
apátfalvi plébános Nagyboldog- 
asszonyról nevezett bélhárom-
kúti apáti címet kapott.

Személyi 
változások 
a Főegyház-
megyében

Érseki Palota 
nyitva tartás
Egerben, a Széchenyi utca 5. 
sz. alatt található az Érseki pa-
lota. Ebben az épületben nyílt 
meg 2016-ban az Érseki Palo-
ta Turisztikai Látogatóközpont, 
amelyben különlegesen szép, 
autentikus környezetben ismer-
hető meg az egri püspökök és ér-
sekek világa. 

A múzeum nyáron (keddtől 
péntekig) 10 és 18 óra között vár-
ja az érdeklődőket. 


