
Hálaadó szentmisét mutatott 
be Ternyák Csaba egri érsek 
püspökké szentelésének  
25. évfordulóján, január 6-án, 
Vízkereszt ünnepén az egri 
bazilikában. Az érsekkel 
koncelebráltak a Magyar Ka-
tolikus Püspöki Konferencia 
tagjai.

A szentmise kezdetén Csizma-
dia István kanonok, a bazilika 
plébánosa jelentette be, hogy az 
ünnepi alkalomból Ferenc pá-
pa is köszönti a főpásztort. A 
Szentatya levelét Monsignore 
Germano Penemote, a Magyar-
országi Apostoli Nunciatúra 
ideiglenes ügyvivője olvasta 
fel, majd Ficzek László általá-
nos helynök magyar nyelven is-
mertette.

Ferenc pápa levelében nagy 
szeretettel fejezte ki jókívánsá-
gait Ternyák Csaba szolgálatá-
hoz. Mint írta: „Teológiai dok-
torként szolgálatodat az Egyház 
javára fordítottad, nagy jelentő-
ségű feladatokat végezve mind 
a Magyar Katolikus Püspöki 
Konferencia titkáraként, mind 
a Pápai Magyar Intézet rekto-
raként; emberi és papi tulaj-
donságokkal, valamint ügyin-
tézésben való jártassággal meg-
áldva. Téged, Szent II. János Pál 
pápa 1992 Karácsony vigíliá-
ján esztergomi segédpüspökké 
és eminentianai címzetes püs-
pökké, majd 1997-ben érsekké 
és a papi kongregáció titkárává 
nevezett ki, amellyel az aposto-
li szék, valamint az egyetemes 
egyház szolgálatára hívott. Ér-
demekben gazdagon, 2007 óta 
az egri egyházmegye hívőkö-
zösségének minden buzgóság-
gal megáldott és mindmáig áll-
hatatos pásztora vagy, aki püs-
pöki feladataidat hozzáértő lel-
külettel teljesíted, annak az 
okos szolgának a példájára, akit 

az Úr minden java fölé rendelt. 
A Magyar Katolikus Püspöki 
Konferenciánál különböző fel-
adatokat vállaltál, hogy a papok 
életének formálását és a papi hi-
vatást segítsd. Ebből az odaadó 
tevékenységből is látjuk szolgá-
latoddal való eggyé válásodat.

Amikor tehát gratulálunk Ne-
ked, Tisztelendő Testvérünk, az 
Úr szőlőjében végzett tevékeny-
ségedért, kérjük, fogadd el ige-
hirdető szolgálatodért mindnyá-
junknak imáját. Amikor az Urat 
szólítjuk, hogy tegye évfordu-
lód napját nagyon boldoggá, ad-
ja meg Neked, hogy az evangé-
lium igazsága szerint hűségben 
járva, Krisztust jelenvalónak 
érezd, és a lelkek javáról imád-
sággal, szentbeszéddel és szere-
tettel gondoskodjál” – áll a pá-
pai levélben.

Veres András győri megyés-
püspök, a Magyar Katolikus 
Püspöki Konferencia elnöke 
szintén méltatta Ternyák Csaba 

szolgálatát. Veres András utalt 
rá, hogy a főpásztor püspöki cí-
merében megörökítette a nap-
keleti bölcsek érkezését Jézus-
hoz. A bölcseknek a csillag mu-
tatta meg az utat az Üdvözítő 
jászolához. Az embereknek egy-
re nagyobb szükségük van ar-
ra, hogy megtalálják az Üdvözí-
tőhöz vezető csillagukat. Végül 
azt kívánta, hogy az ünnepelt 
legyen egyházmegyéjében min-
den papnak és általuk minden 
hívőnek az Üdvözítő felé muta-
tó csillaga.

A jubiláns érseket Löffler Er-
zsébet, a főszékesegyház képvi-
selő-testületének elnöke is kö-
szöntötte, sok kegyelmet és jó 
egészséget kívánva további fő-
pásztori szolgálatához.

A hálaadó szentmise kezde-
tén Ternyák érsek köszönetet 
mondott Istennek, hogy meg-
ajándékozta őt a papi hivatás 
kegyelmével. Kifejtette, hogy 
hálával gondol Szent II. János 

Pál pápára, aki meghívta a püs-
pöki életre, és akiben mindig 
példaképet, követendő embert, 
nagyszerű papi stílust ismert 
fel. Vonzó egyénisége olyan pél-
da volt, amelyet szeretne követ-
ni, mondta el a jubiláns főpász-
tor. Majd Benedek pápának is 
köszönetét fejezte ki, aki az eg-
ri érseki tisztségre kinevezte. 
Hozzátette, szintén hálával gon-
dol Ferenc pápára, aki levélben 
köszöntötte a jubileumán. 

Homíliájában Erdő Péter bí-
boros, prímás elmondta, hogy 
a II. világháború után Ternyák 
Csaba volt az első magyar püs-
pök, akit maga a pápa szentelt 
püspökké. „Hálát adunk azért 
a küldetésért, amelyet Ternyák 
Csaba kapott a szentelésben.”

Amikor a püspöki konferen-
cia titkára volt, egész egyházi 
életünk újjászervezését segítet-
te a kilencvenes években. A má-
sodik pápalátogatás után egy 
évvel, 1997-ben kapott címze-

tes érseki kinevezést, ekkor lett 
a pápa közvetlen munkatársa, 
mint a papi kongregáció titká-
ra a római kúriában. Ezután tíz 
év római szolgálat következett. 
Személyében magas beosztású 
főpap került a pápa környezeté-
be, aki ottani munkájával hasz-
nosította hazai tapasztalatait, 
másrészt segítette a világegy-
házat – fogalmazott a bíboros.

Majd méltatta Ternyák ér-
sek hitoktatás, oktatás és neve-
lés terén végzett tevékenységét. 
Ugyancsak elismeréssel szólt az 
Egri Főegyházmegyében vég-
zett munkájáról, az Érseki Lá-
togatóközpont kialakításáról, a 
roma pasztorációról, az egyház-
megyei találkozók szervezésé-
ről. Erdő Péter beszéde végén 
ezt kívánta: „Kísérje Csaba ér-
sek szolgálatát Isten áldása és 
szentelő püspökének, Szent II. 
János Pál pápának segítő köz-
benjárása.” 

Homa János

Az Országos Lelkipásztori Teoló-
giai Napok január 29-én kezdő-
dött Egerben, az Országos Lelki-
pásztori Intézet szervezésében. 
A nyitó szentmisét Ternyák Csa-
ba egri érsek mutatta be.

Gáspár István, az Országos 
Lelkipásztori Intézet igazgatója 
köszöntötte az immáron 43. al-
kalommal sorra kerülő találko-
zó több mint kétszáz résztvevő-
jét. Elsőként Puskás Attila teo-
lógiai tanár tartott előadást Ke-
resztségünkből fakadó alaphi-
vatásunk címmel.

Január 30-án Székely János 
szombathelyi megyéspüspök 
mondta a reggeli szentmisét, 
majd előadásában arról szólt, ho-
gyan válhat a bérmálás a Szent-
lélek kiáradásának valóban át-
élt, befogadott ajándékává. A dél-
után során több fórumot is tartot-
tak. Palánki Ferenc, debrecen-
nyíregyházi megyéspüspök, az 
MKPK Ifjúsági Bizottsága elnö-
ke, valamint Gábor Miklós és 
Kámán Veronika, az Ifjúsági Bi-
zottság munkatársai a Fiatalja-
ink megszólításának lehetőségei 
– kihívások, tapasztalatok című 
beszélgetést vezették.

Január 31-én Varga László, ka-
posvári megyéspüspök Az Eu-
charisztiáról, mint küldetésünk 
forrásáról tartott előadást, majd 
az imádság, a cselekvés egysé-
ge című fórumot vezette. A prog-
ram február 1-én ért véget. 

jegyzet

Február 2-a, Urunk bemuta-
tásának ünnepe. Közismert 
néven: Gyertyaszentelő Bol-

dogasszony. Régebben ezen az 
ünnepen csak arra gondoltunk, 
hogy a gyermek Jézust a Boldog-
ságos Szűz Mária a születése utá-
ni negyvenedik napon bemutatta 
a jeruzsálemi templomban.  Mos-
tanában inkább a Mária karján 
ülő gyermekre, Jézus Krisztus-
ra, a világ világosságára figye-
lünk. Így lett ez a nap Urunk be-
mutatásának az ünnepe. Jézus és 
Mária mellett két istenfélő, Mes-
siást váró személlyel, Simeonnal 
és Annával is találkozunk az ün-
nepi evangéliumban. A keleti egy-
házban a „találkozás ünnepének” 
(Hypapanté) nevezik ezt a napot, 
mert ekkor találkozott először Jé-
zus a Messiást váró ószövetségi 
igazakkal.

Rembrandt, a nagy holland fes-
tő ábrázolta (Simeon hálaadása) 
legszebben Jézus gyermekkorának 
ezt az eseményét. A festményén az 
ószövetségi pap csodálkozva lát-
ja, hogy az agg Simeon a Szentlé-
lekkel eltelve, gyermekkel a karjá-
ban hálát ad az embert teremtő és 

üdvözíteni akaró Istennek, és jö-
vendölést mond: „Bocsásd el most 
szolgádat, Uram, szavaid szerint 
békességben. Hiszen már látták 
szemeim az üdvösséget, melyet 

minden nép számára rendeltél: vi-
lágosságul a pogányok megvilágí-
tására és dicsőségére népednek, 
Izraelnek.” (Lk 2,28-32). Egész éle-
te az üdvözítő hosszúra nyúló vá-
rásában telt el, és most örvende-
zik, hogy személyesen láthatja őt. 
Simeon szavait úgy emlegetjük, 
mint az újszövetségi bibliai éne-
kek egyikét. A papi zsolozsmában 
mindennap az esti imádság része-
ként elimádkozzuk. 

Ez az ének valójában csak 
egyetlen hosszú mondat, mellyel 
Simeon az Istenhez fordult. Azt 
énekelte meg benne, hogy az Úr 
őt most már békességgel bocsát-
hatja el, nyugodtan meghalhat, 
mert az isteni ígéret szerint saját 
szemével látta Isten üdvösségét 
(az Üdvözítőt), a Gyermeket, akit 

karjában tartott. Ez olyan üdvös-
ség, olyan megváltás, melyet Isten 
minden nép szeme láttára elkészí-
tett (tehát nemcsak Izrael számá-
ra).  Olyan világosság abban a sö-

tétségben, melyben a pogányok él-
nek, mely által kapcsolatba kerül-
nek a világ Világosságával, Jézus 
Krisztussal. 

Látjuk, hogy Simeon Krisztus 
eljövetelét „világraszóló”-nak ta-
lálta. Más szóval: a Szentlélek 
tudtára adta, hogy az üdvösség, 
mely Krisztusban van, a föld min-
den népéé. Nemcsak Izraelt, ha-
nem minden népet beragyog a vi-
lág Világossága, Jézus Krisztus. 
Ez a nagy missziós parancsban 
teljesedik be, melyet az Úr Jézus 
később ad majd tanítványainak, 
és velük együtt mindazoknak, 
akik Őt szeretik. 

Volt még valaki a templom-
ban, akit nagyon érdekelt az a 
Gyermek, akit József és Mária be 
fog mutatni az Úrnak. Az öreg 

Anna, egy bizonyos Fánuel le-
ánya, Áser törzséből, aki már 
nyolcvannégyéves volt. Hamar 
megözvegyült, mindössze hét évig 
élt házasságban. Anna próféta-
asszony volt. Több ilyennel is ta-
lálkozunk a Bibliában. Azt is 
megtudjuk róla, hogy éjjel és nap-
pal a templomban tartózkodott, 
mert Istent szolgálta böjtölés-
sel és imádkozással. Anna látta, 
hogy Simeon ott áll a Gyermekkel 
a karjában. Azonnal megértette, 
hogy Ő a régóta várt Messiás! Ak-
kor maga is odaállt, és megvallot-
ta, hogy az a Gyermek az Üdvözí-
tő. Anna ezt elmondta mindenki-
nek Jeruzsálemben, akik, éppen 
úgy, mint ő és Simeon, a megvál-
tást (mondhatjuk úgy is, hogy a 
Megváltót) várták. 

Ahogy Simeon, úgy mi is 
várhatjuk Jézust a szívünk-
be. Amint Anna, úgy mi 

is imádkozhatunk, hogy jöjjön el 
hozzánk. És ahogy Simeon, mi is 
kifejezhetjük és megénekelhetjük 
az üdvösség miatti örömünket és 
hálánkat, amely Jézus Krisztus el-
jövetelével érkezett el hozzánk.

Dolhai Lajos

Simeon és Anna

Az egri érsek jubileuma
Országos 
lelkipásztori 
napok Egerben

ternyák Csaba érsekkel koncelebráltak a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai Fotó: Balogh Ferenc

A Magyar Katolikus Püspöki 
Konferencia és a Magyarországi 
Egyházak Ökumenikus Tanácsa 
2018. január 21. és 28. között új-
ra imahetet hirdetett a Krisztus-
hívők egységéért. Mottója így 
hangzott: „Jobbod, Uram, dicső 
az erőtől…”/„Uram, a jobbod kitű-
nik erejével…” (2Móz/Kiv 15,6).  

Január 21-én, vasárnap Eger-
ben mindenkinek a saját temp-
lomában volt a nyitó összejöve-
tel, hétfőn pedig a református 
templomban tartották az öku-
menikus istentiszteletet, ahol 
Ternyák Csaba egri érseket hall-
gathatták meg a jelenlévők. Ked-
den az evangélikus templomban 
Zentai László nyugalmazott bap-
tista lelkész, szerdán az egri ba-
zilikában pedig Tóth Imre refor-
mátus lelkész osztotta meg gon-
dolatait. Csütörtökön a ciszter-
ci templomban Aklan Béla Sán-
dor evangélikus lelkész, pénte-
ken a baptista imaházban pedig 
Demkó Balázs görögkatolikus 
parókus volt a szónok. Szomba-
ton a református templomban 
Koós Ede szemináriumi pre-

fektus, templomigazgató szólt a 
hallgatósághoz. 

Miskolcon január 21-én, va-
sárnap a Belvárosi református 
templomban kezdődött az ima-
hét, ahol az igehirdető Krank Jó-
zsef ortodox parókus volt. Hétfőn 
a Búza téri görögkatolikus temp-
lomban Almási Ferenc reformá-
tus lelkipásztor, kedden a  Bel-
városi evangélikus templomban 
Kalna Zsolt minorita szerzetes 
hirdette az igét. Szerdán a Mind-
szenti templomban Sándor Fri-
gyes evangélikus esperes, csü-
törtökön a Deszkatemplomban 
Lipcsák János római katolikus 
plébániai kormányzó, pénteken 
a Minorita templomban pedig 
Hangó István református lelkész 
prédikációjára gyűltek össze. 
Az imahét kiemelt összejövetele 
szombaton volt a Miskolci Egye-
temen, ahol a keresztények egy-
ségéről Csomós József reformá-
tus,  Fabiny Tamás evangélikus, 
Orosz Atanáz görögkatolikus 
püspök, valamint Ternyák Csa-
ba római katolikus érsek osztot-
ta meg gondolatait. H. J.

Ökumenikus imahét

fEbruár

„Megismertük és 
hittünk a szeretet-
ben, amellyel Isten 
van irántunk” 
  (1Jn 4,16).

üzEnEtE



Urunk Jordán folyóban való 
megkeresztelkedésének nap-
ján, január 7-én, Ternyák Csa-
ba egri érsek pappá szentelte Li-
ga Konrád diakónust a mezőkö-
vesdi Szent László templomban. 
Az érsek szentbeszédében hang-
súlyozta, nem csak a szentelen-
dő pap, hanem a püspök életé-
ben is nagy ünnep a papszente-
lés. Úgy tekintek rátok paptest-
véreim, mint segítő támaszra az 
üdvösség nagy művének szolgá-
latában – mondta a jelenlévő pa-
pokhoz szólva.

Majd úgy fogalmazott: adná 
Isten, hogy a Matyóföld, mely-

nek vallásossága ma is mély hit-
ről és Isten iránti szeretetről ta-
núskodik, ismét adna bősége-
sen hivatásokat az Egyháznak. 
Ehhez megújulásra, új lelkese-
désre, a hivatások megbecsülé-
sének új kultúrájára van szük-
ség, ahol a családok és a közös-
ségek egyaránt kitüntetésnek 
tekintik, ha körükből valaki Is-
ten és az Egyház szolgálatára 
kap meghívást.

Nagy bizalommal és remény-
nyel tekintek lelkipásztori szol-
gálatod elé – fordult személyes 
hangvételű mondataiban Liga 
Konrádhoz Ternyák érsek, majd 

így folytatta – megértetted, hogy 
a mai nap nem valaminek a be-
teljesedése, hanem egy életre 
szóló kaland kezdete, amely-
re Jézus Krisztus hívott téged. 
Ne csak a nyájhoz tartozókra le-
gyen gondod, hanem az istenke-
resőkre is – hangzott a főpászto-
ri intelem.

Hosszú út volt az életemben, 
nem volt egyszerű a hitre tér-
nem – nyilatkozta Liga Konrád 
a szertartás után. Most, a szen-
telés alatt is megfogalmazódott 
bennem a hála és az öröm, ami 
elkísért és most mély lelki béke 
és boldogság jár át. Azzal, hogy 
a papi rendbe kerültem, a külde-
tésemhez több eszközt kaptam: 
gyóntathatok, szentmisét mutat-
hatok be, s ez erősít engem és a 
híveket is. Hozzátette: tüzet és 
lángot szeretnék adni az elesett 
embereknek.

Liga Konrád 1992. július 27-
én született Egerben. Mezősze-
merén nőtt fel, középiskolai, 
majd később teológiai tanulmá-
nyait Egerben végezte. Papi jel-
mondata az Énekek énekében ol-
vasható: „Megtaláltam, akit sze-
ret a lelkem, belekapaszkodtam, 
és nem engedem el.”

Federics Róbert
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Szentlélek 
szeminárium
AZ EGER-BELVÁROS Főplébánia 
és a Szent II. János Pál pápa 
karizmatikus közösség szerve-
zésében Szentlélek szeminári-
um indult január 13-án, Eger-
ben, a Szent János Házban.  
A szeminárium 10 héten át, 
március 18-ig tart, szomba-
tonként 16-tól 18 óráig az Ér-
seki Papnevelő Intézet két ta-
nárának, Szabó József spiri-
tuális és Koós Ede prefektus 
atyáknak a vezetésével.

Kínában járt az 
Érseki Fiúkórus
AZ EGRI Érseki Fiúkórus, a Ma-
gyar Kultúra Napja alkalmá-
ból Sanghajban lépett fel. 
Schmiedmeiszter Szilvia, a 
kórus vezetője elmondta: „A 
sanghaji főkonzulátuson évek 
óta hagyomány, hogy január 
22-én, a Magyar Kultúra Nap-
ján magyar zenész vagy elő-
adó lép fel. Idén kifejezetten 
fi úkórust kerestek, és ránk 
esett a választásuk, ami óriási 
megtiszteltetés.” A kórus tag-
jai január 21-én indultak, és 
január 26-án érkeztek haza. 
A fi úkat néhány szülő is elkí-
sérte, így összesen huszon-
hatan vágtak neki az útnak. 
Kint tartózkodásuk ideje alatt 
két fellépésük volt a városban, 
egy napot pedig városnézésre 
szenteltek.

Hittanári képzés
AZ EGRI Hittudományi Főisko-
la a 2018/2019-es tanévben 
a következő hittanári képzése-
ket indítja: osztatlan hittaná-
ri szak (4 év) egyszakos vagy 
kétszakos formában. Az egy-
szakos képzésre az EGHF sa-
ját jelentkezési lapján kell je-
lentkezni (május 15-ig), a két-
szakos képzésre pedig az or-
szágos központi felvételi eljá-
rásban (február 15-ig). A kö-
vetkező tanévben is lesz peda-
gógusok számára a 2 féléves 
hitoktatói szakirányú tovább-
képzés. Bővebb információ a 
főiskola honlapján (www.eghf.
hu) olvasható.

Érseki palota 
nyitva tartás
EGERBEN, a Széchenyi utca 3. sz. 
alatt található az érseki palo-
ta. Ebben az épületben nyílt 
meg 2016-ban az Érseki Pa-
lota Turisztikai Látogatóköz-
pont, amelyben különlegesen 
szép, autentikus környezetben 
ismerhető meg az egri püspö-
kök és érsekek világa. A múze-
um télen, március 31-ig (kedd-
től szombatig) 10 és 16 óra 
között várja az érdeklődőket.
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Egyházmegyei Hírek
Kiadja az Egri Főegyházmegye

3300 Eger, Széchenyi u. 1.
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Felelős szerkesztő: Homa János
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www.eger.egyhazmegye.hu

e-mail: info@eger.egyhazmegye.hu

                     A
közreműködésével.

Kedvezményes előfi zetés:
06-40/510-510

József Attila

Isten
Láttam, Uram, a hegyeidet
s olyan kicsike vagyok én.
Szeretnék nagy lenni, hozzád hasonló,
hogy küszöbödre ülhessek, Uram.
Odatenném a szívemet,
de apró szívem hogy tetszene néked?
Roppant hegyeid dobogásában
elvész az ő gyönge dadogása,
mért nem tudom hát sokkal szebben,
mint a hegyek és mint a füvek,
s ágyam alatt hál meg a bánat:
szívükben szép zöld tüzek égnek,
hogy az elfáradt bogarak mind hazatalálnak, ha esteledik,
s te nyitott tenyérrel, térdig csobogó nyugalomban
ott állsz az útjuk végén –
meg nem zavarlak, én Uram,
elnézel kis virágaink fölött.

A HÓNAP VERSE

József Attila (Budapest, 1905 – Balatonszárszó, 1937) posztumusz 
Kossuth- és Baumgarten-díjas magyar költő, a magyar költészet egyik 
legkiemelkedőbb alakja.

Papszentelés 
Mezőkövesden

A papszentelés során Ternyák Csaba egri érsek a felszentelő ima és a kézrátétel által adta át a Krisztustól 
kapott áldozópapi hatalmat Fotó: Kovács Mátyás
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Szabóné Nagy Enikő a Jászapáti 
Gróf Széchenyi István Katolikus 
Középiskola és Kollégium peda-
gógusa a Szent Gellért-díj arany 
fokozatát vehette át Ternyák 
Csaba egri érsektől az augusz-
tusi tanévnyitón. Erdélyi szár-
mazású és különösen fontosnak 
tartja a határon túli magyar-
sággal való kapcsolattartást. A 
Böjte Csaba ferences testvérrel 
való régi ismeretsége révén je-
lentős segítséget nyújt a dévai, 
illetve a borszéki árváknak. 

– 1970-ben születtem Csík-
szeredában, vallását gyakorló 
katolikus családban mondta. – 
1995-ben fejeztem be egyetemi 
tanulmányaimat Kolozsváron, a 
Babes-Bolyai Tudományegyete-
men fizika-kémia szakos taná-
raként. Közben elvégeztem há-
rom évet a Gyulafehérvári Hit-
tudományi Főiskola levelező ka-
rán is, és idegenvezetőnek is ta-
nultam az Erdélyi Közművelődé-
si Egyesület által szervezett tan-
folyamon. Aktív tagja voltam a 
Szent Mihály Templom egye-
temi hittanos csoportjának, és 

ebben az időszakban találkoz-
tam Csaba testvérrel az általa 
szervezett ifjúsági lelkigyakor-
latokon. Úgy tűnik, hogy a Jó-
isten nekem egy olyan utat ren-
delt, amelyik Székelyföldtől Sa-
rudon keresztül a Jászságig ve-
zetett. Sarudon két évig tanítot-
tam az általános iskolában és el-
sőáldozásra készítettem fel kis-
diákokat.

– 1997-ben házasságot kötöt-
tünk – a Csíksomlyói Szűzanya 
áldásával – a Jászapátin szüle-
tett Szabó Dénessel. Egyetlen 
gyermekünk, Dénes, ma már 18 
éves. A Jóistentől kapott egyik 
nagy ajándéknak tartom, hogy 
férjem az én kérésemre keresz-
telkedett meg, együtt gyakorol-
juk vallásunkat. 

Jászapátin 1997-ben kezdtem 
az akkor még különálló szak-
képző iskolában tanítani, 2007 
óta pedig tagja lettem mosta-
ni iskolám tantestületének. In-
tézményünk 2012-ben került az 
Egri Főegyházmegye fenntar-
tásába. Nagy támogatója és ak-
tív közreműködője vagyok min-

den olyan tanórai és tanórán kí-
vüli foglalkozásnak, melyben – 
ahogy Böjte Csaba testvér mond-
ta – „kiszerethetjük” a gyermek-
ből a jót és értékeset. Évente 
szervezzük a Makó Pál Diákna-
pokat, amelynek állandó prog-
rameleme az általam kezdemé-
nyezett interaktív fizikakísér-
leti bemutató, amelyet a tanulók 
tartanak a diáktársaiknak és ta-
náraiknak.

Tanítványaimat bevonom az 
általam szervezett Boldog Jolán 
Karitász Csoport munkájába, 
mely csoport nagyobb része a ta-
nárkollégáimból tevődik össze. 
Rendszeresen táboroztatunk 
Borszéken nehéz sorsú gyerme-
keket a Dévai Szent Ferenc Ala-
pítvány Flüei Szent Miklós Gyer-
mekvédelmi központjában. A Já-
szol Családegyesület tagjaként 
lelkes szervezőtársai vagyunk 

férjemmel és Utasiné dr. Garay 
Borbálával együtt a Szentkút 88 
elnevezésű, Jászapátiról Mátra-
verebély–Szentkútra vezető, 3 
napos zarándoklatnak. Működ-
tetek egy olyan ruha- és jelmez-
tárat, amelyből nemcsak a mi is-
kolánk diákjait öltöztetjük a kü-
lönféle műsorokhoz, előadások-
hoz, lelki napokhoz, vagy a nagy 
sikernek örvendő, 400 résztve-
vővel évente megrendezésre ke-
rülő, Lovagi Logikai Torna címet 
viselő matematikaversenyhez, 
hanem a környező iskolák diák-
jai is elvihetik bálokhoz, színda-
rabokhoz. Fontosnak tartom a 
néptánc és népi hagyományok 
átörökítését, éppen ezért bekap-
csolódom a Jásztánc Alapítvány 
munkájába. Tavaly együtt vet-
tünk részt a csíksomlyói pün-
kösdi zarándoklaton és szent-
misén.

Az utamon a Jóisten vezetésé-
vel járok, de nem egyedül.  Szív-
ből köszönöm, hogy családom, 
tanártársaim, valamint iskolám 
vezetői mellettem állnak.

Homa János

Utamon a Jóisten vezetésével járok

A tanárnő óráin rendszeresen kísérleteznek a diákok 

A miseruhát Medvegy János esperes, apát-plébános adta rá Liga Konrádra 

Dr. Ternyák Csaba egri érsek 
Karácsony vigíliáján Főegyház-
megyénkben végzett áldozat-
kész szolgálatuk elismeréseként
JUHÁSZ FERENC pápai káplán, 
c. kanonok, esperes, Gyöngyös-
felsővárosi plébános urat és
SZABÓ JÓZSEF pápai káplán, ér-
seki tanácsos, spirituális urat az 
egri Főszékesegyházi Káptalan-
ban mesterkanonokká nevezte 
ki, valamint kitüntető címeket 
adományozott az alábbi paptest-
vérek számára:
BERECZKEI MIKLÓS sárospataki 
plébános Szent Péter és Pál apos-
tolokról nevezett kácsi,
KISS CSABA jászárokszállási plé-
bános Boldogságos Szűz Máriá-
ról nevezett pankotai,
SZARVAS PÉTER Miskolc Szent 
Anna plébánia plébánosa Bol-
dogságos Szűz Máriáról neve-
zett bóli,
VITÁLIS GÁBOR SDB kazincbarci-
kai plébános Boldogságos Szűz 
Máriáról nevezett déghi címze-
tes apáti címet kapott.

***
FERENCZ KÁROLY szendrői plé-

bános hollothói,
SZARVAS ISTVÁN szikszói plébá-
nos Boldogságos Szűz Máriáról 
nevezett schlangenmundi cím-
zetes préposti címet kapott.

***
DR. MICHAŁ BARTOSZ MUSZYŇSKI 
a Redemptoris Mater Egyház-
megyei Missziós Szeminárium 
rektora tiszteletbeli kanonoki 
címet kapott.
DR. ARTNER PÉTER káli, ÁRVAI 
FERENC siroki, FEJES JÁNOS 
nagykörűi, NAGY ISTVÁN heve-
si, TÓTH ISTVÁN Miskolc-martin-
kertvárosi plébános címzetes 
kanonoki címet kapott.
KOCSIS SÁNDOR szerencsi,
SOÓS TAMÁS jászalsószent-
györgyi, VERESS ZOLTÁN hom-
rogdi plébános címzetes espere-
si címet kapott.

***
KAKUK FERENC érseki titkár, 
KOÓS EDE prefektus, Eger Szent 
Bernát lelkészség templomigaz-
gatója, LIPCSÁK JÁNOS Miskolc-
Mindszent plébánia plébániai 
kormányzója érseki tanácsosi 
címet kapott.

Egyházmegyei 
kitüntetések


