
Máriabesnyőn, augusztus 13-
án, a Nagyboldogasszony-bazi-
lika főbúcsúján ismét meghir-
dették a kegyhely Boldogasz-
szony évét. A vasárnapi szent-
mise főcelebránsa Ternyák 
Csaba egri érsek volt. Többszáz 
zarándok vett részt a szentmi-
sén, az azt követő körmeneten.

Az érsek szentbeszédében rá-
mutatott: akik elzarándokoltak 
Máriabesnyőre, mind a Szűz-
anya tisztelői, akik bizalommal 
fordulnak hozzá saját maguk, 
családjuk, az egész nemzet szá-
mára Mária kegyelmeit, pártfo-
gását kérve. Mindezt azért tehet-
jük – mondta –, mert Jézus édes-
anyja Isten legtökéletesebb te-
remtménye, akinek mennybevé-
telét ünnepeljük Nagyboldogasz-
szonykor. Ezen a napon arra em-
lékezik az Egyház, hogy az Üdvö-
zítő édesanyja, aki mentes volt a 
bűntől és a romlástól, földi életé-

nek végén testestül-lelkestül fel-
vétetett a mennybe. Az egri ér-
sek arról is szólt, Mária üres sír-
ja Jézus üres sírjára emlékeztet 
bennünket, mely előre jelzi az 
élet istenének teljes győzelmét a 
halál felett, amikor az idők végén 
majd újjáteremt mindent – ben-
nünket is, akik a testi halálban 
fiához, Krisztushoz leszünk ha-
sonlóak.

A főpásztor bejelentette, hogy a 
kegyhely igazgatójának javasla-
tára meghirdeti a máriabesnyői 
Boldogasszony-évet, a hetven év-
vel ezelőtt indult Mária-év tiszte-
letére. Mindszenty bíboros a püs-
pöki kar nevében 1947. augusz-
tus 15-én e témában nagyhatású 
pásztorlevelet adott ki. Érdemes 
ezt újra elolvasni, elmélkedni fö-
lötte és megfogadni azokat a ta-
nácsokat, felhívásokat, melyeket 
Mindszenty József akkor intézett 
a magyarsághoz. A pásztorlevél 
szavai súlyosak, de ma is érvé-

nyesek – mondta az érsek. Külö-
nös figyelmet érdemel, hogy ak-
kor, 1947-ben még nem telt el tíz 
esztendő a budapesti Nemzetkö-
zi Eucharisztikus Kongresszus 
óta. A nép lelkét, tartását akkor 
még nem törte meg a kommunis-
ták keresztényellenes politikája, 
mégis szükség volt arra, hogy 
megerősítsük azt a szövetséget, 
melyet Szent István Nagyasszo-
nyunkkal kötött. Mindszenty bí-
boros drámai szavait hetven év 
után is fontosnak, aktuálisnak 
érezhetjük. E szövetséget meg 
kell erősítenünk, népünkért Má-
ria közbenjárását kell kérnünk.

2020-ban ismét euchariszti-
kus kongresszus lesz Budapes-
ten. A siker elsősorban a felké-
szülésen múlik. Készüljünk te-
hát erre a kongresszusra, készül-
jünk a vasárnap megszentelésé-
vel, állítsuk életünk középpont-
jába az Eucharisztiát – mondta 
az egri érsek.

Augusztus 20-án Egerben, a vá-
rosi ünnepségen díszpolgári cí-
met kapott Ternyák Csaba egri 
érsek, az Egri Főegyházmegye 
81. főpásztora, a Magyar Katoli-
kus Püspöki Konferencia Állan-
dó Tanácsának tagja. A kitün-
tető címet Habis László polgár-
mester adta át.

Mint a méltatásban elhang-
zott: „érseksége alatt számos 
újító, fejlesztő folyamatot indí-
tott el a köznevelés, a kultúra, 
a turizmus területein, melyek 
mind elősegítették, elősegítik 
Eger hírének, nemzetközi tekin-
télyének emelését. Az Egri Fő-
egyházmegye, mint intézmény-
fenntartó, alap-, közép- és felső-

fokú intézményekben is gondos-
kodik a város diákjainak képzé-
séről. Eger kulturális, turiszti-
kai fejlődését segíti a 2016-ban 
megnyílt Érseki Palota Turiszti-
kai Látogatóközpont, mely több 
kulturális rendezvénynek, prog-
ramnak ad otthont. 

Az idei évben megkezdődik a 
Bartakovics Béla Közösségi Ház 
teljes felújítása, mely a város 
kulturális, civil életének fontos 
helyszíne. Dr. Ternyák Csaba eg-
ri érsek a város nemzetközi hí-
rének és tekintélyének emelése 
terén végzett kiemelkedő mun-
kásságának elismeréseként ré-
szesült a megtisztelő Díszpolgár 
címben.”

Ternyák Csaba érsek az egri ba-
zilikában mutatott be ünnepi 
szentmisét augusztus 20-án. Ál-
lamalapító Szent István király 
ünnepén – hagyományos módon 
– az új kenyér megáldásával vet-
te kezdetét az ünnepi szentmise, 
melyen többszáz hívő vett részt. 
A főpásztor homíliájában el-
mondta: Szent István királyunk 
intelmei az élet legtöbb területé-
re kiterjednek, ezért is kezdtük 
el az elmúlt években, hogy ezen 
az ünnepen sorra ezekről elmél-
kedtünk. Az intelmek valójában 
buzdítások, tanácsok, amelyek-
kel az volt a király célja, hogy fi-
át, Imre herceget felkészítse az 
uralkodásra. Ezek egy része is-
teni parancs, a többi pedig sze-
mélyes jótanács, amelyek nem 
kényszeríteni, sokkal inkább 
meggyőzni akarnak. Érvényes 
ez arra a fejezetre is, amely-
ről ma elmélkedünk, vagyis az 
imádság megtartásáról.

Az egri érsek rámutatott: az 
imádság segített Szent István-
nak is abban, hogy megtalálja 
helyét a világban és hogy helyet 
találjon népének is itt Európa kö-
zepén. Hányszor és hányszor vi-
hette népe gondjait imádságai-
ban a mi Urunk Jézus Krisztus 
elé! Milyen sokszor fordulhatott 
a Boldogságos Szűz Máriához is, 
akivel olyan bizalmas anya-gyer-
mek viszonyt ápolt, hogy amikor 

országa jövőjéről kellett gondos-
kodnia, azt éppen Őrá bízta.

Ternyák Csaba kiemelte: Szent 
István király olyan hitre vezet-
te el őseinket, amely még éle-
tünk legnagyobb kihívásaiban, 
a szenvedésben és a halálban is 
erőforrást kínál. Sőt, Isten még a 
bűnt is képes saját terveibe be-
illeszteni. Ezért a húsvéti öröm-
énekben boldog vétekről ének-
lünk, amely Jézus Krisztusban 
ilyen nagy megváltóra lett érde-
mes. Sokan egyéni életükben is 
megtapasztalták, hogy régi bot-
lásaik és bűneik később ugró-
deszkává váltak a megtérés felé. 

Jézus Krisztus evangéliuma 
ma is azt üzeni a világnak: Nincs 
véglegesen elrontott élet, min-
dig van lehetőség újrakezdésre 
– mondta beszéde végén az ér-
sek. A szentmise végén a  megál-
dott kenyeret szétosztották a hí-
vek között.

Ezt követően  az érsekség dísz-
udvarán került sor a hívek nagy 
számú részvétele mellett Szent 
István király szobrának megál-
dására. Az új szobor Kovács Jenő 
szobrászművész alkotása. Szin-
tén az ő műve a díszudvarban ta-
lálható Szent Erzsébet szobor is. 
Szent Erzsébet egyházmegyénk 
területén, Sárospatakon szüle-
tett, Szent István király pedig 
egyházmegyénk alapítója volt. 

Homa János

Katona István 
nyugalmazott 
segédpüspök 
kitüntetése
Augusztus 20-án, Szent István 
király ünnepén Áder János, Ma-
gyarország Köztársasági Elnö-
kének megbízásából, Balog Zol-
tán, az emberi erőforrások mi-
nisztere, példamutató, áldoza-
tos tevékenysége elismerése-
ként Magyar Érdemrend Közép-
kereszt a csillaggal polgári tago-
zat kitüntetést adott  dr. Katona 
Istvánnak, az Egri Főegyházme-
gye nyugalmazott segédpüspö-
kének.

Dr. Katona István a rendszer-
váltás után a Katolikus Iskolai 
Főhatóság vezetőjeként koordi-
nálta az újjászerveződő katoli-
kus iskolák ügyét. 2000 óta az 
Isten Irgalmasság kultuszának 
hivatalos magyarországi képvi-
selője, ebben az ügyben a Ma-
gyar Katolikus Püspöki Konfe-
rencia püspök referense volt. A 
legidősebb európai aktív püs-
pök volt 2013. november 25-ig, 
amikor Ferenc pápa elfogadta 
lemondását, így nyugállomány-
ba vonult.

SZEPTEMBER ÜZENETE
„Amint engem küldött az Atya,
úgy küldelek én is titeket” (Jn 20,21).

JEGYZET

Szeptember az iskolakez-
dés hónapja. Gyermeke-
ink és unokáink folytatják 

vagy megkezdik iskolai tanulmá-
nyaikat. A tizenkét éves Jézus-
sal kapcsolatban Lukács evan-
gélista röviden megjegyzi, hogy 
„növekedett bölcsességben, kor-
ban és kedvességben Isten és az 
emberek előtt” (Lk 2,41). Az új 
tanév kezdetén egyéni és közös 
imádságainkban imádkozzunk 
azért, hogy gyermekeink is min-
den szempontból fejlődjenek és 
tökéletesedjenek mindnyájunk 
örömére. Mint szülők és nagy-
szülők – az imádság mellett – te-
gyünk meg mindent azért, hogy 
a megváltó Jézus ismeretében és 
szeretetében is „növekedjenek”. 

Gondoljunk arra, hogy nem-
csak a tanárok és tanárnők, ha-
nem Jézus is tanítani akarja 
őket. Egy alkalommal kifejezet-
ten is azt mondta a gyermeke-
ket tőle távol tartani akaró tanít-
ványoknak: „Hagyjátok, hadd 
jöjjenek hozzám a gyermekek 
és ne tiltsátok meg nekik, mert 
ilyeneké az Isten országa” (Lk 
19,16). Megalapozottan állíthat-
juk, hogy Jézus szerette a gyere-

keket, és úgy tűnik, hogy ők is 
szívesen voltak Vele, aki tanítot-
ta őket, elbeszélgetett velük; „rá-
juk téve kezét, megáldotta őket” 
(Mk 10,16).

Az evangéliumokból látjuk, 
hogy a megváltó Jézus nyilvános 
működése idején gyakran taní-
tott. Mindenütt tanította az em-
bereket, ahol találkozott velük: 
nemcsak a jeruzsálemi temp-
lomban és a zsinagógákban, ha-
nem a tengerparton, a csónak-
ban ülve, az otthonaikban, az 
utcákon és a tereken. A korabe-
li írástudókhoz hasonlóan Jézus-
nak is voltak tanítványai. Ezek 
közül meghatározóak az apos-
tolok, akiknek az oktatására 
és a nevelésére Jézus kiemelt fi -
gyelmet szentelt, mert azt akar-
ta, hogy legalább ők értsék meg 
evangéliumának, az örömhír-
nek a lényegét. Tanítói tekinté-
lyét kortársai elismerték, amikor 
a tanítókat megillető „Rabbi” 
(Mester) megszólítással fordul-

tak hozzá. Az emberek csodál-
kozva hallgatták szavait, mert 
„úgy tanított, mint akinek ha-
talma van, és nem úgy, mint az 
írástudók” (Mt 7,28). Ezt látjuk 

Nikodémus szavaiból is, aki an-
nak idején így kezdte Jézushoz 
intézett kérését: „Mester, tudjuk, 
hogy Istentől jött Tanító vagy” 
(Jn 3,2). Szavaiból mi is láthat-
juk, hogy emberi tudásában 
megjelenik egy magasabb rendű 
ismeret, ami az istenfi úságából 
és az Atyával való sajátos kap-
csolatából származik.

A tanító Jézus úgy áll előt-
tünk a Bibliában, mint Mester, 
akinek vannak tanítványai. Ez 
a Mester azonban nem csupán 
tanító, a tanítványai pedig nem 
csupán olyan tanulók voltak, 
akik valamilyen oktatást kap-
tak, hanem Jézus követőivé vál-
tak: élet és sorközösséget vállal-
tak vele. Tudatában voltak an-
nak, hogy nemcsak Jézus taní-
tását, hanem az Ő példáját is 

követniük kell. Az ókori egy-
házatyák szerint Krisztust csak 
olyan mértékben lehet megis-
merni, amilyen mértékben kö-
vetjük példáját, és részesedünk 
életében.  Ez azt is jelenti, hogy 
szakítanunk kell a bűnnel, és 
nem a „test szerint”, hanem a 
Lélek szerint kell élnünk.

Alexandriai Kelemen, a 
Paidagógosz című könyvében 
Krisztust úgy állítja elénk, mint 
a keresztények tanítóját. Mű-
vében főleg azt hangsúlyozza, 
hogy Jézus Krisztus olyan tanító, 
aki nemcsak eszményeket és kö-
vetelményeket állít elénk, hanem 
a nekünk ajándékozott Szentlé-
lek által, a Lélek kegyelmei által 
Ő maga tesz képessé bennünket 
arra, hogy Isten törvényei és az 
Ő tanítása szerint tudjunk élni. 

Az iskolai év elején gon-
doljunk arra, hogy 
minden keresztény 

ember legfőbb tanítója Jézus 
Krisztus. Nyilvánvaló, hogy Ő 
nem matematikára, fi zikára, an-
golra vagy németre, hanem első-
sorban Isten ismeretére és szerete-
tére akar megtanítani bennünket.
 Dolhai Lajos

A tanító Jézus

Mária oltalmába 
ajánlották hazánkat

Népünkért Mária közbenjárását kell kérnünk – mondta az egri érsek  Fotó: Merényi Zita

Szent István-napi érseki 
szentmise Egerben

Eger díszpolgára lett 
Ternyák Csaba egri érsek

Szent István király szobra az érsekség díszudvarán Fotó: Vanyó Boglárka



Még mindig zajlanak a munká-
latok azokon a házakon, amelyek 
június 21-én károsultak Halma-
jon. Egy hónappal a vihar után 
sajtótájékoztatón számoltak be 
az elvégzett munkálatokról. Tóth 
József polgármester elmondta: a 
településen 158 ház rongálódott 
meg, ezek közül 34-nek nem volt 
biztosítása. Közülük kerültek ki 
azok a családok, akiket a Ma-
gyar Katolikus Karitász 10 mil-
lió forinttal támogatott.

„Van egy szép, mondás, hogy 
kétszer ad, aki gyorsan ad. Én 
emiatt nagyon hálás vagyok a 
Magyar Katolikus Püspöki Kon-
ferenciának, hogy a katasztrófa-
alapból sürgősségi alapon egé-
szen rövid időn belül átutalta a 
karitásznak a szükséges össze-
get azért, hogy a házakat hely-
re tudjuk minél előbb állítani” –  
fogalmazott Ternyák Csaba egri 
érsek. A karitász elsősorban te-
tőfedő anyagok vásárlásával se-
gített, de szükség esetén szak-
embert is biztosítottak a mun-
kálatokhoz. 

Écsy Gábor, a Magyar Katoli-
kus Karitász elnöke úgy fogal-

mazott: „Legtöbb kár a tetőszer-
kezetekben keletkezett, itt pót-
lást, vagy új tetőszerkezetet kel-
lett kialakítani. Jelentős károk 
voltak még a nyílászárókban, 
ablakokban, redőnyökben, és 
komoly kár keletkezett a be-
ázások által is. Így nagy meny-
nyiségű tetőfedő anyagot, cse-
repet, palát hoztunk a helyszín-
re, illetve vásároltunk. A lakó-
tér rendbetételére pedig festé-
ket biztosítottunk.” Vannak há-
zak, ahol csak részben okozott 
kárt a vihar, van ahol az összes 

tetőelemet megrongálta a jég. 
Egy többgyermekes család ott-
honát is megáldotta az egri ér-
sek. A viharkár után a Karitász 
jóvoltából lehet ismét tető a fe-
jük felett. 

– A karitász segített nekünk 
– mondta el Glonczi Lászlóné – 
ők adták a cserepet, hogy rend-
be tudjuk tenni a tetőt. A férjem 
végezte el a munkát, mert ácsra 
nem nagyon volt pénzünk.

A júniusi vihar során Halma-
jon közel 100 millió forint kár ke-
letkezett a lakóingatlanokban.

II  EGYHÁZMEGYEI HÍREK

Kiállítás az Érseki 
Palotában
DEBRECZENI ZSÓKA és Pelcz Zol-
tán keramikusművészek kiál-
lítása nyílt meg az egri Érseki 
Palota Látogatóközpontban. A 
Szilvásváradon élő művész há-
zaspár alkotásait évtizedek óta 
együtt, egymást kiegészítve ké-
szíti el. A kiállítás ünnepélyes 
megnyitójára augusztus 11-én 
került sor, amelyen dr. Löffl er 
Erzsébet muzeológus méltatta 
a művészek kifi nomult stílusát, 
egyediségét. A tárlat december 
31-ig tekinthető meg.

Szent László
ereklye fogadása
IDÉN augusztus 13-án tartot-
ták meg a Nagyboldogasszony-
napi búcsút a Szentkút-völ-
gye Boldogasszony Kápolná-
ban, Ecséden. Az esemény ün-
nepélyességét fokozta, hogy 
a kápolna alapkőletételének 
15. évfordulója mellett a Szent 
László ereklyét is fogadták a 
zarándokok. Az ereklye érke-
zését követően Kiss Tamás, a 
Győri Egyházmegye Kincstárá-
nak és Könyvtárának Igazga-
tója Szent László kultusza Ma-
gyarországon címmel tartott 
előadást. A szentmisét Sere-
gély István nyugalmazott érsek 
celebrálta. Prédikációjában ki-
emelte Mária szerepét Jézus 
Krisztus életében. A szentmise 
végén Varga József atya meg-
köszönte mindenkinek, minden 
tevékenységét, amellyel szép-
pé tették az ünnepet. 

Nagyboldogasszony 
a szemináriumban
ELÖLJÁRÓK, tanárok és a pap-
ság képviselői együtt ünnepel-
ték Nagyboldogasszonykor, au-
gusztus 15-én Egerben, a Pap-
nevelő Intézet kápolnájának 
búcsúját. A szentmise szóno-
ka Linczenbold Levente teológi-
ai tanár, tardi plébános volt. A 
lelkipásztor elmondta: hivatá-
sok érlelődtek ebben az épület-
ben és az itt végzettek megerő-
södve a Szűzanya tiszteletében 
végzik szolgálatukat. Szentbe-
szédében kiemelte: Mária egy-
szerre volt tanítója és tanítvá-
nya Jézusnak, aki 33 éven át 
követte, ismerte minden lépé-
sét, gesztusát. Ezért is köteles-
ségünk imádkozni, főként a ró-
zsafüzért. A Szűzanyával együtt 
imádkozva Isten mindig meg-
hallgat bennünket.

Káplántalálkozó 
AZ EGRI Főegyházmegye 17 
káplánja augusztus 16 és 18 
között lengyelországi zarán-
doklaton vett részt, amelyre el-
kísérte őket Ternyák Csaba egri 
érsek. Krakkóban, az Irgalmas-
ság Bazilika magyar kápolná-
jában közös szentmisén vettek 
részt. Wadowice-be is elutaz-
tak, ahol megtekintették Szent 
II. János Pál szülőházát, majd 
Częstochowa-ba, a Mária kegy-
helyre is ellátogattak. 
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Jékely Zoltán

Imádság
Egyre mélyebb a kút, amelyből estelente
felhúznám az imák enyhetadó vizét;
se esti anya-csók, se égi tente-tente –
Nincs, mi eloltaná napi poklom tüzét…

A HÓNAP VERSE

Jékely Zoltán (Nagyenyed, 1913 – Budapest, 1982) magyar író, köl-
tő, műfordító, könyvtáros, Áprily Lajos fi a. Kossuth-díjas, Baumgarten-dí-
jas, József Attila-díjas és Magyar Örökség díjas.Verseiben a „nyugatos” és 
az erdélyi magyar költészet hagyományait elevenítette fel. 

Viharkárok: segített
a karitász Halmajon

A karitász elsősorban tetőfedő anyagok vásárlásával segített

Az Egri Főegyházmegye közne-
velési intézményeinek pedagó-
gusai és lelkipásztorai vettek 
részt azon a tanévnyitón, ame-
lyet augusztus 24-én tartot-
tak az egri bazilikában. A közel 
1800 résztvevőt Juhász Ferenc 
atya, az Egyházmegyei Kato-
likus Iskolák Főhatóságának 
(EKIF) elnöke köszöntötte, el-
mondta, hogy a tanév kiemelt 
témája idén a teremtésvéde-
lem lesz. 

Ifj. Dr. Zlinszky János, a Páz-
mány Péter Katolikus Egyetem 
egyetemi docense, a Regioná-
lis Környezetvédelmi Központ 
munkatársa tartott előadást a Te-
remtésvédelem az egyház tanítá-
sában címmel. 

Ezt követően Dr. Baritz Sarol-
ta Laura OP, a Sapientia Szerze-
tesi Hittudományi Főiskola Mo-
rálteológiai Tanszék adjunktu-
sának előadása hangzott el A há-
romdimenziós gazdaság és az 
erényetikai paradigma címmel.
Ezután Szabó József atya, az Eg-
ri Érseki Papnevelő Intézet spi-
rituálisának előadása követke-
zett, melynek címe: „A család Is-
ten terve szerint az élet és a sze-
retet bensőséges közössége” volt.

A szentmisét Ternyák Csaba 
egri érsek mutatta be, az isko-
lák lelkipásztorainak konceleb-
rálásával. A hagyományoknak 
megfelelően a „Veni Sancte”-
vel, azaz a Jöjj, Szentlélek Úris-
ten kezdetű énekkel kezdődött 
az ünnepi program. Közremű-

ködött a Cantus Agriensis Ka-
marakórus.

Az egri érsek homíliájában 
hangsúlyozta: tanévnyitónk és 
az előttünk álló tanév is a terem-
tésvédelem jegyében zajlik. Vi-
gyázzunk a teremtett világra. 
Tanítsuk meg diákjainkat is ar-
ra, hogy az érték. A víz, a levegő, 
az állat-, és növényvilág, a fák, 
szintén Isten alkotásai, aki ránk 
bízta őket, hogy hajtsuk ural-
munk alá, de ne zsákmányoljuk 
ki őket, hanem vigyázzunk rá-
juk, mint testvéreinkre, ahogy 
Szent Ferenc tanítja csodálatos 
himnuszában.

A főpásztor elmondta: gyak-
ran kérdezik tőle, hogy mi az 
egyház iskola módszere? Majd 
így folytatta: A mi módszerünk 
a kereszténység. A keresztény-
ség azonban valójában nem 
módszer, hanem élet. Azok a pe-
dagógusok, akiket ma kitünte-
tünk, keresztény meggyőződés-
sel segítik a fiatalokat. Elvezetik 
őket Jézushoz, megismertetik ve-
lük Istent. 

Szentbeszéde végén rámuta-
tott: olyan felnőttekké szeret-
nénk nevelni fiataljainkat, akik 
képesek másokért élni, akik is-
merik és szeretik egyházukat, 
akik lehetőséget kapnak az isko-
lában az egyházias nevelésre és 
a maguk szintjén bekapcsolód-
nak egyházuk életébe. Ternyák 
Csaba érsek az Egri Főegyház-
megye fenntartásában működő 
köznevelési intézmények vezető-
inek és lelkipásztorainak javas-

lata alapján kitüntetéseket adott 
át a kiemelkedő teljesítményt 
nyújtó pedagógusoknak.

A Szent Gellért-díj arany foko-
zatában részesült:  Béres Gyula, 
az egri Andrássy György Katoli-
kus Közgazdasági Szakgimnázi-
um és Gimnázium pedagógusa, 
Bíró Ignác, a Vörösmarty Mihály 
Katolikus Általános Iskola, Óvo-
da pedagógusa, Naár János, a sá-
toraljaújhelyi V. István Katolikus 
Gimnázium és Szakgimnázium, 
Árpád-házi Szent Margit Általá-
nos Iskola, Óvoda pedagógusa, 
Szabóné Nagy Enikő a Jászapáti 
Gróf Széchenyi István Katolikus 
Középiskola és Kollégium peda-
gógusa, Szarka Jánosné, az egri 
Szent Imre Katolikus Általános 
Iskola és Jó Pásztor Óvoda peda-
gógusa.

A Szent Gellért-díj ezüst foko-
zatát vehette át: Balla Józsefné, a 
Felsőzsolcai Szent István Katoli-
kus Általános Iskola pedagógu-
sa, Kovácsné Medve Mária, a Vá-
mosgyörki Visontai Kovách Lász-
ló Katolikus Általános Iskola pe-
dagógusa, Kovács Lajos, a Vá-
mosgyörki Visontai Kovách Lász-
ló Katolikus Általános Iskola pe-
dagógusa, Mester Marianna, a ti-
szafüredi Szent Imre Katolikus 
Általános Iskola és Háromkirá-
lyok Óvoda pedagógusa és Öt-
vösné Perge Edit, a füzesabonyi 
Széchenyi István Katolikus Álta-
lános Iskola pedagógusa.

Ezt követően a főpásztor meg-
nyitotta a 2017-2018-as tanévet.
 Homa János

Tanévnyitó a bazilikában

A főpásztor tíz pedagógusnak adta át a Szent Gellért-díjat  Fotó: Balogh Ferenc

Szeptember 3-án Rozália-búcsút 
tartanak a felnémeti templom-
ban. A 9.30-kor kezdődő szent-
misét Szabó József atya, az Érse-
ki papnevelő Intézet spirituálisa 
celebrálja.

Ugyancsak ezen a napon 16 
órakor tartanak búcsúi szent-
misét az egri Rozália temető ká-
polnájában. A szentmisét Kovács 
László, bélapátfalvi apát-plébá-
nos mutatja be.

Szeptember 10-én lesz az 
egri Kisboldogasszony temp-
lom búcsúja. A 10 órakor kez-
dődő szentmisét és körmene-
tet Racs Csaba teológiai tanár, 
egerszalóki plébános, a 16 óra-
kor kezdődő szentmisét és kör-
menetet Füleczki István egyete-
mi lelkész, a Jézus Szíve Plébá-
nia káplánja vezeti.

A több száz éves múltra visz-
szatekintő egri Fájdalmas Anya 
búcsú szeptember 15-én, pénte-
ken 17 órakor a Keresztút végzé-
sével kezdődik. 18 órától a szen-
vedélybetegekért és a lelki vál-
sággal küzdőkért mond szent-

misét Szabó József, az Egri Érse-
ki Papnevelő Intézet spirituálisa.

Másnap 16 órától Keresztút-
ra, 17 órától a Fájdalmas rózsa-
füzér elimádkozására kerül sor, 
majd 18 órakor szabadtéri szent-
mise lesz a családokért, melyet 
Linczenbold Levente teológiai ta-
nár, tardi plébánostart. 20 órától 
éjfélig kerül sor az egri plébániák 
szentségimádási óráira.  

Vasárnap reggel 8 órakor Sza-
bó József Béla, főzeneigazgató 
vezetésével végzik a zsolozsma 
reggeli dicséretét, majd 8.30-kor 
a szentmise lesz a betegekért. A 
11 órakor kezdődő ünnepi szent-
misét Veres András, a Győri Egy-
házmegye megyéspüspöke, a 
Magyar Katolikus Püspöki Kon-
ferencia elnöke celebrálja, ame-
lyet körmenet követ.

Az egri bazilika védőszentje, 
szent Mihály arkangyal tiszte-
letére idén október 1-jén 18.30-
kor tartják a búcsút. Az ünne-
pi szentmisét és körmenetet 
Stanislav Stolárik rozsnyói me-
gyéspüspök celebrálja. H. J.
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Főpásztori látogatások 
és szentmisék
Encs
A Pápai Missziós Művek meg-
hívására táborozó gyerekeknek 
mutatott be szentmisét Ternyák 
Csaba egri érsek Encsen, a Szent 
Anna templom búcsúnapján. 
Szent Anna ünnepe arra is em-
lékeztet minket, hogy vannak 
földi őseink, szüleink nagyszü-
leink, akik nagyon fontosak szá-
munkra. Bizonyára a Szűzanya 
is így volt ezzel; nagyon szeret-
te a szüleit, Szent Annát és Szent 
Joachimot - fordult a fiatal hall-
gatósághoz a főpásztor. Az érsek 
rámutatott: mindnyájan gyerme-
kek vagyunk, Isten gyermekei. 
Ő az, aki a rejtett énünkre kíván-
csi. Aki saját képére, vagyis sza-
badnak teremtett minket, ezért 
képesek vagyunk ellentmonda-
ni, de engedelmeskedni is neki. 
Ha ez utóbbit tesszük, az szolgál-
ja emberi kiteljesedésünket.

Istenmezeje
A fatimai jelenések 100. év-
fordulója alkalmából muta-
tott be szentmisét Istenmeze-
jén Ternyák Csaba egri érsek. 
Szentbeszédében a főpásztor 
úgy fogalmazott: fontos hogy ne 
csak világegyházi szinten em-
lékezzünk meg erről a csodá-
latos eseményről, így örömteli 
az, hogy egyházmegyei, espere-
si kerületi vagy éppen egyház-
községi szinten számos alkalom 
várja a híveket, hogy emlékezze-

nek Szűz Mária fatimai üzenete-
ire. Ezekben az Isten Anyja fon-
tos feladatra emlékeztetett min-
ket: hogy imádkozzunk, engesz-
teljünk, tartsunk bűnbánatot és 
kezdjünk új életet. 

Novaj
A II. világháborúban elpusztított 
templom újjáépítésének és fel-
szentelésének 70. évfordulója al-
kalmából Ternyák Csaba egri ér-
sek mutatott be szentmisét és ál-
dotta meg a kívül–belül felújított 
épületet Novajon, augusztus 13-
án. Az elmúlt években több fázis-
ban újult meg a település templo-
ma. Civil kezdeményezés és ösz-
szefogás eredményeként pedig 
megépült a település középpont-
jában a Mária-kút, amelyet az 
ünnepi szentmise előtt szintén 
megáldott a főpásztor. A kőtömb 
és a fehér porcelán Madonna-szo-
bor Dobó Veronika adománya.

Miskolc
Háromnapos lelkigyakorlat-
tal készültek a hívek a mis-
kolci minorita Nagyboldogasz-
szony-templom búcsúünnepére. 
A második napon tette le örök-
fogadalmát Szalkai Zoltán Jó-
zsef OFMConv. és első, egyéves 
fogadalmát két papnövendék, 
Takács Máté János és Zsók Hu-
nor-Tamás. A zsúfolásig megtelt 
templombanTernyák Csaba egri 
érsek mutatta be a búcsúünnep 
szentmiséjét.

Egri búcsúk


