
Az idei év nyarán megbízott 
nevelési-oktatási intézmény-
vezetők megbízólevelének ün-
nepélyes átadását július 16-án 
Egerben, az Érseki Palota Tu-
risztikai és Látogatóközpontban 
tartották. 

Juhász Ferenc EKIF elnök kö-
szöntője után Ternyák Csaba ér-
sek szólt a megjelentekhez. A fő-
pásztor elmondta: az egyház a 
szülők kérésére, más esetben 
az önkormányzatok kezdemé-
nyezése nyomán vett át iskolá-
kat, így fokozatosan gyarapo-
dik azon intézmények száma, 
melyekben a vezetőre úgy te-
kintenek, mint a katolikus egy-
ház képviselőjére. Az igazgatók-
nak figyelniük kell arra, hogy 
a katolikus szó ne csak egy jel-
ző legyen az intézmény nevé-
ben, hanem irányt, utat mutas-
son mindez. A katolicitás adja 
az intézmény identitását, me-
lyért mindig a vezető felel. A pe-
dagógusoknak példát kell mu-
tatniuk, a katolikus értékek és 
kultúra szellemében. Ternyák 
érsek hangsúlyozta: az egyház 
segíteni akar, jobbá tenni az 
embereket, hogy ne pótlékok-

ban keressék életük kérdései-
nek megoldását. Ezeket csak Is-
tennel együtt lehet megtalálni, 
elfogadva és viszonozva szere-
tetét, amely kiteljesedést ad az 
embernek.

Ezt követően Ternyák érsek 
átadta a kinevező okiratokat. A 
megbízólevelet a következő igaz-
gatók vehették át: Csuhajné Ér-
sek Klára  (Balaton), Farkas Já-
nosné (Mezőnyárád), Hajdu 
Krisztián (Ózd), Harasztiné Ká-
dár Ágnes (Miskolc), Hornyákné 
Szabó Bernadett (Fegyvernek), 
Kocska Ágnes (Ózd), Mariscsák 
István (Miskolc), Marton Miklós 
(Karácsond, Nyitrainé Jurácsik 
Antónia (Szikszó), Sebes Pé-
ter (Sátoraljaújhely), Bányai 
Éva (Hernádkak), Mészárosné 
Drizner Rita (Jászapáti), Dr. No-
vák István (Jászberény).

Az Egri Főegyházmegye fenn-
tartásába újabb iskola kerül a kö-
vetkező tanévtől,  a fegyverneki 
Orczy Anna Általános Iskola. A 
következő tanévtől újabb óvo-
dák is egyházi fenntartásba ke-
rülnek, amelyek a helyi katoli-
kus iskolák tagintézményeként 
működnek majd.  Homa János

A zempléni kis faluban ez al-
kalomból ünnepi szentmisét 
mutatott be Ternyák Csaba egri 
érsek július 1-jén.

– Amikor eldöntöttük, hogy 
ilyen szép ünnepet szeretnénk 
tartani, s meghívni a főpásztort, 
felbuzdult a falu. Bár nagyon 
megfogyatkozott a közösség, 
380 lakosa volt 50 évvel ezelőtt, 
a templom építésekor, mára alig 
50 állandó lakos van, akik nagy 
szeretettel és lelkesedéssel ké-
szültek – mondta el Papler Pál 
János plébániai kormányzó.

Ez a nap a találkozásról szól – 
mondta el beszédében a főpász-
tor, hangsúlyozva, csodálatos 
dolog hogy a különböző gene-

rációk képviselői, régi barátok, 
akik korábban elszármaztak 
erről a településről, most épp a 
Sarlós Boldogasszony tiszteleté-
re szentelt vágáshutai templom-
ban köszönthetik egymást. Há-
lát adunk azért, hogy ez az 50 
éves templom milyen sok lehe-
tőséget adott az Istennel való ta-
lálkozásra: esküvők, kereszte-
lések, temetések. Ez a templom 
ma is egy ilyen forrás, ahonnan 
új életek indulnak, ahol új elha-
tározások születnek, ahol meg 
tudjuk újítani az életünket – tet-
te hozzá az érsek.

A főpásztor megáldotta a meg-
újult templomot, majd az ünne-
pi szentmise körmenettel zárult.

Ez volt a mottója az idei, im-
már 35. Egerszalóki Ifjúsági Ta-
lálkozó és Lelkigyakorlatnak, 
amely 2018. július 11-től 15-ig, 
szerdától vasárnapig várta a fi -
atalokat. Galo Gábor az Egri Fő-
egyházmegye ifjúsági referen-
se szerdai köszöntőbeszédé-
ben úgy fogalmazott: nekünk 
Szalók nem csak egy település, 
nekünk otthonunk egy hétre, 
éppen ezért zöldellő reménnyel 
lendüljünk neki ennek az idei 
szalóki találkozónak.

Kerényi Lajos piarista szerze-
tes, a találkozó életre hívója  nyi-
tó előadásában a szalóki levél-
ből idézett, melyben igazi len-
dületnek, fejlődésnek, örömnek, 
lelki harmóniának írja le a ke-
reszténységet. Szükségünk van 
olyan szentekre, akik a világ-
ban élnek, és meg tudják ízlel-
ni a világ tiszta és jó dolgait, de 
mégsem világiasodnak el. Csen-
des elmélkedéssel, kiscsoportos 
beszélgetésekkel telt a délután 
az esti szentmiséig, melynek 

főcelebránsa Kerényi atya volt. 
Csütörtökön műhelyfoglalko-

zásokat tartottak, illetve a kü-
lönböző szerzetes közösségek-
kel és mozgalmakkal nyílt le-
hetőség az ismerkedésre. Az es-
ti szentmise főcelebránsa Vízi 
János mezőkövesdi káplán volt, a 
zenei szolgálatot a Chords zene-
kar adta. A nap lelkiekben talán 
leggazdagabb pontja a szabadté-
ri szentségimádás és az azt köve-
tő közbenjáró imák voltak.

A találkozó harmadik nap-
ján, pénteken Fábry Kornél, a 
2020-as Nemzetközi Eucharisz-
tikus Kongresszus főtitkára 
tartott előadást. Az egyik mű-
helybeszélgetést Kerényi Lajos 
atyával Soltész Miklós állam-
titkár tartotta. Az esti szent-
mise főcelebránsa Galo Gábor 
szirmabesenyői plébániai kor-
mányzó, az Egri Főegyházme-
gye ifjúsági referense volt.

A szombat  reggeli ima után 
Czapkó Mihály kinevezett szemi-
náriumi prefektus tartott szemé-
lyes hangvételű előadást, mely-

ben a közelmúltban Rómában 
átélt élményeinek felidézésével 
járta körül a találkozó mottóját. 
A délutáni előadó, Csókay And-
rás idegsebész szintén a talál-
kozó mottójához kapcsolódva fo-
galmazta meg gondolatait. Mint 
mondotta: „Nekilendülni annak, 
ami szép és jó, nem is olyan ne-
héz, különösen egy fiatalnak”. 

A szalóki találkozók egyik 
csúcspontja a szombat esti 
szentmise, mely fáklyás kör-
menettel zárul a település utcá-
in át. A főcelebráns idén Palán-
ki Ferenc debrecen-nyíregyházi 
megyéspüspök, az MKPK ifjúsá-
gi referense volt. 

A találkozó záró napján, 
Kármelhegyi Boldogasszony ün-
nepén, Egerszalók búcsúnapján 
Ternyák Csaba egri érsek ösz-
szegzésre kérte a résztvevőket. 
A főpásztor örömének adott han-
got, hogy a programokon szép 
számmal jelentek meg papok, 
szerzetesek és szerzetesnővé-
rek és zarándokok. Jézus édes-
anyját, Szűz Máriát köszöntjük, 

neki ajánljuk a találkozó lelki 
eredményeit, örömeit, szenve-
déseit, belső döntéseit, melyek 
e napokban születtek a szívek-
ben. A Szentlélek „mélyszán-
tást” végzett a találkozón, azt lá-
tom, hogy a résztvevők megér-
tettek valamit abból a szeretet-
ből, ami kiáradt ránk. Lelki ado-
mányainkat szedjük csokorba, s 
díszítsük a Szűzanya szentélyét 
vele, s kérjük, hogy legyen to-
vábbra is a találkozó oltalmazója 
a Kármelhegyi Boldogasszony.  

A szentmisét követően Galo 
Gábor a találkozó nevében bú-
csúzott el Egerszalók plébánosá-
tól, Török László atyától, aki au-
gusztustól Mezőkövesden foly-
tatja papi szolgálatát. Köszöne-
tet mondtak Kerényi Lajos atyá-
nak és a találkozó szervezésé-
ben közreműködő rengeteg ön-
kéntesnek.

„Nekilendülök mindannak, 
ami előttem áll” – a találkozó 
dalával búcsúztak a résztvevők, 
hogy jövőre újra visszatérjenek, 
új lendületért. Balogh Ferenc

JEGYZET

Augusztus hónapban a va-
sárnapi szentmiséken 
folytatólagosan felolvas-

suk János evangéliumának hato-
dik fejezetét, az Úr Jézusnak az 
„Élet kenyeréről” szóló nagy be-
szédét. Különösen is tanulságos, 
hasznos és üdvös ez a 2020-as 
budapesti Nemzetközi Eucha-
risztikus Kongresszusra készülő 
magyar katolikusok számára.

János evangéliumában nem 
található meg az Eucharisztia 
alapításának története, de egye-
dül ő közli Jézus beszédét az Élet 
kenyeréről (Jn 6,22-71), amely-
ben a megváltó Jézus előre jelzi 
az Eucharisztia, illetve az Oltári-
szentség alapítását. 

A beszéd első részében az 
Úr Jézus önmagáról állítja azt, 
hogy „Én vagyok az Élet kenye-
re” (Jn 6,26-6,51), vagyis az ő 
személye számunkra olyan fon-
tos és nélkülözhetetlen táplálék, 
mint a mindennapi kenyér. A 
második részben viszont arról a 

kenyérről van szó, amelyet majd 
Krisztus fog adni (jövő idő!) a vi-
lág életéért (6,51-58). A szöveg-
ből egyértelműen kiderül, hogy 

ez az Oltáriszentség, hiszen Jé-
zus így fogalmaz: „A kenyér pe-
dig, amelyet adok: az én testem 
a világ életéért” (Jn 6,51). 

A kafarnaumi beszéd első ré-
szének (6,32-6,51) a végén, a 
6,51-ben egy döntő fordulatot lá-
tunk: a tanítványok hallgatják 
Jézust, megértik, hogy az ő sze-
mélye és tanítása az Élet kenye-
re, aminek a részesei lehetünk 
a hit által, de a hallgatóság egy 
része még ezt sem érti. A máso-
dik rész az első soroktól kezdő-
dően pedig azt hangsúlyozza, 
hogy nem elég az, ha csak hall-
gatjuk Jézust, ha csak az ő ta-
nítása által teremtünk vele kap-

csolatot. Az is nélkülözhetetle-
nül szükséges, hogy az Ő tes-
tét és vérét együk és igyuk: „Ha 
nem eszitek az Emberfi a testét 

és nem isszátok az ő vérét, nem 
lesz élet bennetek” (Jn 6,53). Ez 
azt jelenti, hogy a Krisztus életé-
ben való részesedésünkhöz nem 
elegendő csupán a hit (Jn 1,13), 
szükségünk van a szentségek-
re is: a keresztségre, amelyben a 
hit és a Szentlélek által újjászü-
letünk (Jn 3,1-20), és az Eucha-
risztiára, mint a Krisztus által 
nekünk ajándékozott élet táplá-
lékára. Amint a hit és a kereszt-
ség (Jn 3,3), éppúgy az Eucha-
risztia is elengedhetetlen az üd-
vösséghez.

Az evangélista az Eucharisz-
tia megígérésére vonatkozó sza-
vakkal a tanítás fontosságára, 

és a valóságos jelenlétre is utal, 
főként a „bizony, bizony” nyo-
matékosító kifejezéssel, és az-
zal, hogy többszörösen említi a 
testet, amit enni kell, és a vért, 
amit inni kell. 

A beszéd fogadtatása is azt 
jelzi, hogy Jézus nem-
csak önmagáról állítot-

ta azt, hogy az „élet kenyere”. 
A hallgatói közül ugyanis töb-
ben botránkoztak Jézus szava-
in, és ezért nyilvánították „ke-
mény beszédnek”. Véleményük-
nek hangos kifejezést is ad-
tak. Jézus hallotta ezt, és még-
sem javította ki szavait. Akkor 
se vonta vissza és nem magya-
rázta átvitt értelemben, amikor 
hallgatói méltatlankodva kezd-
ték őt elhagyni. Sőt újra meg-
ismételte: „Bizony, bizony mon-
dom nektek, ha nem eszitek az 
Emberfi a Testét és nem isszátok 
az ő vérét, nem lesz élet benne-
tek” (Jn 6, 53). 

Dolhai Lajos

Élet kenyere

„Nekilendülök annak, 
ami előttem van”

AUGUSZTUS ÜZENETE
„Segítőm és oltalmazóm az Úr, szívem benne 
remél, s ő megsegít engem; ujjong a szívem,
s énekemben hálát zengek neki” (Zsolt 28,7).

Galo Gábor az Egri Főegyházmegye ifjúsági referense: nekünk Szalók nem csak egy település, nekünk otthonunk egy hétre   Fotó: Elek Tibor

A hívek nagy szeretettel és lelkesedéssel készültek az ünnepre

Intézményvezetői 
megbízólevelek átadása

Vágáshuta ünnepe

Szent István ünnepe
Augusztus 20-án 17 óra 30 perckor, Szent István király ünne-
pén Ternyák Csaba egri érsek az egri bazilikában mond ünne-
pi szentmisét, amelyre szeretettel várják a híveket.



II  EgyházmEgyEi hírEk

Szentmise a 
világtalálkozón
JúnIus utolsó hétvégéjén 24. 
alkalommal szervezték meg a 
Jász Világtalálkozót, melynek 
ezúttal Jászfényszaru adott 
otthont. Kiállítások, népművé-
szeti bemutatók színesítették 
minden alkalommal a progra-
mot, melynek hagyományos 
eleme a főpásztori szentmi-
se. A szentmise kezdetén Kiss 
Gábor érseki tanácsos, érde-
mes esperes, a település plé-
bánosa köszöntötte a főpász-
tort. Ternyák Csaba egri ér-
sek szentbeszédében rámuta-
tott, a magyar nép és a jászok 
is sokszor megtapasztalhat-
ták az ellenség fenekedését. 
Ez ellen az okos ember szövet-
séget köt, hogy ne maradjon 
egyedül, ha jön a baj. Arra is 
rájöttek az őseink, ha nincsen 
velünk Isten, bármilyen erős 
szövetségeseink is vannak, 
nem vagyunk biztonságban. 
Az igazi biztonságot Isten adja. 
Beszédét azzal zárta a főpász-
tor, hogy a közösség megtartó 
ereje segít megmaradni Jézus 
Krisztus kötelékében, s nem 
hűl ki sem az egymás, sem az 
egyház iránti szeretet.

Bérmálás 
Sajópüspökiben
ZsúfolásIg megtelt az alig 
500 lakosú kis borsodi köz-
ség, Sajópüspöki római ka-
tolikus temploma 2018. júni-
us 30-án. Az Ózd-Bolyok Plé-
bániához tartozó hat plébá-
nia, filia területéről 51 fiatal ré-
szesült a bérmálás szentségé-
ben, amelyet ezen a szomba-
ton ünnepélyes szentmise ke-
retében az egri érsek szolgál-
tatott ki. A szentmise homíliá-
jában a főpásztor hangsúlyoz-
ta, hogy „a keresztség szent-
sége által már megkaptátok a 
Szentlelket, a bérmálás pedig 
az ebben való megerősítés ki-
fejezése. Engedjétek, hogy Jé-
zus megérintsen benneteket a 
szentségeken keresztül, és ez-
által tudjatok a közelében ma-
radni”. A fiatalokat Szőke Gá-
bor atya készítette fel a bér-
málásra. 

Pedagógusok 
figyelmébe
AZ EgrI Főegyházmegye hon-
lapján az „Oktatás, Neve-
lés” címszó alatt, az alábbi 
linken elérhető (http://eger.
egyhazmegye.hu/oktatas/
allashirdetesek)  „Álláshirde-
tések” rovatban számos peda-
gógus álláshirdetés olvasható. 
Az Egri Főegyházmegye és is-
koláink vezetői szeretettel vár-
ják az álláskereső pedagógu-
sokat!

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

     Szentmihályi Szabó Péter

Mint mikor Isten…
Mint mikor Isten lepöccinti parazsát, 
hullócsillag hullt az égen át, 
s én azt kívántam hirtelen, 
bár rendbe jönne életem, 
s benne, mint volt, friss a levegő, 
lenne, mint volt, kedves is Ő, 
lenne, mint volt, szabad a tér, 
szívemre sohasem jönne a tél.

Mint mikor Isten lepöccinti parazsát, 
hullócsillag hullt az égen át, 
s én azt kívántam hirtelen, 
a régi kastélyban, Szigligeten, 
bárha feledném ezt a negyven évet, 
bárha lettem volna más, mint ami éget, 
bárha tudtam volna, mily közel az Isten, 
bárha tudtam volna, más megoldás nincsen.

A HónAp vErsE

Szentmihályi Szabó Péter (1945 – 2014) magyar író, költő, műfordító, 
közíró. Mintegy ötven könyve jelent meg, versek, novellák, történelmi és 
társadalmi regények, tudományos-fantasztikus művek és tanulmányok. 
József Attila-díjas és Kölcsey-díjas.

2018. AuGuSzTuS

Fábry kornél két éve vezeti fő-
titkárként a 2020-as budapes-
ti Nemzetközi Eucharisztikus 
kongresszus (NEk) általános 
Titkárságát. Az előkészületek-
ről, az eddigi tapasztalatokról, 
a 2020-as konkrét események-
ről és személyes benyomásairól 
nyilatkozott kuzmányi istván-
nak, a magyar kurír igazgató-
főszerkesztőjének. 

Elmondta, hogy tavaly és az 
idén már két kampányuk volt.  
Az idei úrnapi szentségimádás-
sal elkezdték „meghódítani” a 
világot. Csak a legutóbbi kam-
pánynak köszönhetően nagyjá-
ból egy-másfél millió emberhez 
jutott el a hír, hogy legközelebb 
Budapesten lesz a Nemzetkö-
zi Eucharisztikus Kongresszus. 
Ausztráliától Chiléig negyvenöt 
országból csatlakoztak hívők, s 
ez azt mutatja, már most tudato-
sul az emberekben, hogy 2020-
ban eucharisztikus kongresz-
szus lesz Budapesten.

Idén világszerte kétezer-húsz 
helyszínt jelöltek meg a szent-
ségimádásra. Minden kontinen-
sen sokan csatlakoztak hozzá-
juk. Azon a napon együtt imád-
koztak a tízezer kilométerrel tá-
volabb élőkkel is. A jövőben to-
vábbi négy világméretű szent-
ségimádást terveznek: 2018. 
november 24-én, 2019. június 
22-én és november 23-án, majd 
a kongresszushoz közeledve 
2020. június 13-án. 

A 2020-as kongresszusról ér-
demes elmondani, hogy a talál-
kozót egy tudományos eucha-

risztikus konferencia előzi meg, 
amelyre Esztergomban kerül 
sor szeptember 10. és 12 között. 
Budapesten az ünnepélyes nyi-
tó szentmise a Puskás Ferenc 
Stadionban lesz szeptember 13-
án, vasárnap 11 órakor. Ehhez 
az ünnepi alkalomhoz kapcso-
lódik majd az elsőáldozás, mely-
re minden elsőáldozó korú gyer-
meket és családjukat várják ha-
táron innen és túl. 

A kongresszus ideje alatt, hét-
főtől péntekig a Hungexpo lesz 
az otthonunk. Délelőttönként kö-
zös ima, katekézis, tanúságtétel, 
szentmise, étkezés és fakultáció 
lesz mindazok számára, akik re-
gisztrálnak akár egy napra, akár 
az egész hétre. A részletek kidol-
gozása még folyamatban van.

Szerda délutánra azt terve-
zik, hogy az egyes egyházközsé-
gek vendégül látják a különböző 
nyelvterületekről érkező részt-

vevőket. Igyekeznek megszólí-
tani húsz–huszonöt olyan bu-
dapesti plébániát, amely elérhe-
tő közelségben van, és elég nagy 
a temploma. Ezeken a plébániá-
kon együtt ünnepelhetnek majd 
a résztvevők, lesz közös szent-
mise, baráti együttlét, egy kis 
műsor, agapé, vendéglátás.  Csü-
törtöktől vasárnapig pedig ifjú-
sági fesztivált tartanak. 

A szombat a családoké. Az ese-
ménynek a Margitsziget ad ott-
hont. A Nagy-réten, a szabadtéri 
színpadon is játékokkal, külön-
féle programokkal várják majd 
a családokat. Délután szentmise 
lesz a Parlament előtt, ahogyan 
1938-ban is volt. Este hétkor pe-
dig a Kossuth térről eucharisz-
tikus fáklyás körmenet indul a 
Hősök terére.

Vasárnap délelőtt a Hősök te-
rén lesz a statio orbis, a záró 
szentmise. h. J.

A megújulás útja  
az evangelizáció 
és a vonzó tanúságtétel

Nagyboldogasszony ünnepe

A Katolikus Egyház augusz-
tus 15-én Szűz Mária halálát és 
mennybevételét, vagyis Nagy-
boldogasszony napját ünnepli. 

Az ősegyházig visszanyú-
ló hagyomány szerint a Meg-
váltó édesanyjának, Máriának 
holttestét nem engedte át a föl-
di enyészetnek, hanem röviddel 
halála után föltámasztotta és 
magához emelte a mennyei di-
csőségbe.

Jeruzsálemben az 5. század-
ban már biztosan megemlékez-
tek a Boldogságos Szűz égi szü-
letésnapjáról. A 6. században 
egész Keleten elterjedt az ünnep. 
Róma a 7. században vette át, s a 
8. századtól kezdve Assumptio 
beatae Mariae-nak, azaz „a Bol-
dogságos Szűz mennybevéte-

lé”-nek nevezték. XII. Piusz pá-
pa 1950. november 1-jén hirdet-
te ki hittételként, hogy a „Bol-
dogságos Szűz Mária földi élet-
pályája befejezése után testével 
és lelkével együtt felvétetett a 
mennyei dicsőségbe”.

Már Szent István király is 
olyan fontosnak tartotta Mária 
égi születésnapját, hogy ezen a 
napon ajánlotta Magyarorszá-
got Szűz Mária oltalmába. Ezért 
nevezzük őt Magyarország égi 
pártfogójának, vagyis Patrona 
Hungariae-nak. Szent István 
1038-ban Nagyboldogasszony 
napján hunyt el.

Szent István király ünnepe
Szent István király napja az 

egyik legrégebbi magyar ün-
nepnap, a keresztény magyar 

állam alapításának és ezeréves 
folytonosságának emléknapja.

Uralkodása idején István még 
augusztus 15-ét, Nagyboldogasz-
szony napját avatta ünneppé: er-
re a napra hívta össze Székesfe-
hérvárra a királyi tanácsot és 
tartott törvénynapot, élete vé-
gén ezen a napon ajánlotta fel az 
országot Szűz Máriának, majd 
1038-ban ezen a napon halt 
meg. Az ünnep dátumát Szent 
László király tette át augusztus 
20-ára, mert 1083-ban VII. Ger-
gely pápa hozzájárulásával ek-
kor emeltették oltárra István ki-
rály relikviáit a székesfehérvári 
bazilikában, ami szentté avatá-
sával volt egyenértékű. I. (Nagy) 
Lajos uralkodásától (1342–1382) 
kezdve augusztus 20-a egyházi 
ünnepként élt tovább. Mária Te-
rézia (1740–1780) a naptárakba 

is felvétette nemzeti ünnepként, 
továbbá Budára hozatta István 
kézfejereklyéjét, a Szent Jobbot, 
amelyet minden év augusztus 
20-án körmenetben vittek végig 
a városon.

A háború után csak egyhá-
zi ünnepként engedélyezték. 
Először az új kenyér ünnepe-
ként állították be, majd az alkot-
mány hatályba lépését időzítet-
ték 1949. augusztus 20-ára, így 
1989-ig az alkotmány napjaként 
ünnepelték.

A rendszerváltozással feleleve-
nedtek a régi tradíciók. 1989 óta 
újra megrendezik a Szent Jobb 
körmenetet a Szent István-bazili-
kánál. Az igazi rehabilitációt az 
1991. évi VIII. törvény jelentette, 
amikor augusztus 20-át az Or-
szággyűlés hivatalos állami ün-
neppé nyilvánította. (homa)

Augusztus ünnepei

5260 diák egyházi táborban
Egyházmegyénk katolikus is-

koláinak diákjai közül sokan tá-
boroztak, táboroznak e nyáron, 
tudtuk meg Barta Gábortól, az 
Egyházmegyei Katolikus Isko-
lai Főhatóság (EKIF) pályázati 
referensétől. A különféle pályá-
zatok segítségével megvalósuló 
táborokban a diákok többnyire 
Sarudon vagy Egerben nyaral-
nak. Sarudon elsősorban sport 
és közösségépítő programokon 

vesznek részt, Egerben pedig 
megismerkednek az Érseki Pa-
lota és Látogatóközpont, az Ér-
seki Levéltár, valamint az Egy-
házmegyei Könyvtár munkájá-
val. Ezekben az iskolai táborok-
ban idén összesen 2955 tanuló 
vesz részt.

A nyár során 42 plébánia is 
szervez ifjúsági táborokat, ame-
lyek összesen 2305 gyermek tá-
borozását biztosítják.

A Jó Pásztor Nővérek meghí-
vására Gyöngyösorosziba láto-
gatott az egri főpásztor július 
2-án. Ternyák Csaba elsőként 
szentmisét celebrált a község 
templomában. Szűz Mária Er-
zsébetnél tett látogatására em-
lékezve az öröm fontosságáról 
beszélt és az örvendetes rózsa-
füzér titkaira emlékeztetett. A 
hit tette örömtelivé Máriának és 
Erzsébetnek az életét és a hit te-
szi örömtelivé a mi életünket is, 
egyedül ennek segítségével va-
gyunk képesek felülemelked-
ni az élet számos nehézségén és 
gondján. 

Olykor érezzük, hogy lenne 
okunk szomorúnak lenni, a hit 

azonban átsegíti az embert a 
nehéz időszakokon, ezért olyan 
nagy ajándék számunkra Isten-
be vetett hitünk.

A szentmise után a közeli 
rendházba invitálták a főpász-
tort. A nővérek nagy örömmel 
és szeretettel készültek az érse-
ki látogatásra. Dutra Maria, a Jó 
Pásztor Nővérek Kongregációjá-
nak magyarországi elöljárója el-
mondta, a rend legfőképp a szo-
ciális területen tevékeny. Szá-
mos programjukkal segítik az 
elesetteket, rászorulókat. Az em-
berek közt élnek, hogy – elmon-
dásuk szerint – Jézus irgalmas 
szeretetét a legközvetlenebb mó-
don tudják továbbadni.

1938-ban már tartottak Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust Bu-
dapesten. A felvétel a Hősök terén készült.

Érseki látogatás a Jó 
Pásztor Nővéreknél

Jászfényszarui diákok az egri Érsekkertben

Határkeresztek
Határkeresztekről készült fo-

tókból nyílt kiállítás az Egri Ér-
seki Palota Látogatóközpont-
ban. Bugyi László Guriga fotós 
már gyerekkora óta nagy cso-
dálattal tekintett a földeken ál-
lított keresztekre, felnőttként 
pedig bejárta a Jászságot, hogy 
a lehető legtöbbet dokumentál-
jon belőlük. 

A tárlat ünnepélyes megnyi-
tóját július 3-án tartották, Bar-
na Gábor egyetemi tanár beszé-
dében aláhúzta, a határkeresz-
tek nem csak kulturális, ha-
nem szellemi örökségek is egy-
ben. A mezőkön állított feszüle-
tek olyan igazodási, tájékozódá-
si pontok, amelyek fizikailag és 
lelkileg is irányt mutatnak szá-
munkra, hiszen Istenhez vezet-
nek minket. 

A kiállítás augusztus 20-ig te-
kinthető meg.

Pótfelvételi 
Egerben 

Az Egri Hittudományi Főiskola 
katekéta (3 év) és osztatlan 
hittanári szakára (4 év, levelező 
tagozat), továbbá a pedagógusok 
hitoktatói és katolikus egyházi 
ének- és zeneoktató szakirányú 
továbbképzésére augusztus 
15-ig még lehet jelentkezni. A 
jelentkezést az intézmény címére 
(Eger, Foglár. u. 6) kell eljuttatni a 
főiskola saját jelentkezési lapján, 
mely letölthető az intézmény 
honlapjáról (www.eghf.hu). 


