
A Magyar Katolikus Püspöki 
Konferencia tagjai november 
20. és 24. között “ad limina” lá-
togatáson vettek részt Rómá-
ban. 2001 és 2008 után most 
került sor erre az időközönként 
kötelező látogatásra a pápánál. 
A főpásztoroknak ezt megelőző-
en írásban is be kellett számol-
niuk egyházmegyéjük helyzeté-
ről a Szentatyának és az illeté-
kes szentszéki hivataloknak. 

A Vatikáni Rádió ebből az alka-
lomból Ternyák Csaba egri ér-
sekkel beszélgetett. A Ferenc pá-
pával való találkozásról a követ-
kezőket mondta Ternyák érsek:

A pápával való találkozás mély 
nyomokat hagyott bennünk. Az 
ő közvetlen magatartása, testvé-
ri nyitottsága mondhatni lefegy-
verző volt. Olyan kedves, annyi-
ra figyelmes volt, amikor érdek-
lődéssel hallgatta beszámolóin-
kat. Minden hozzászólásból ki-
ragadott néhány kulcsszót, ar-
ra külön reflektált, aláhúzta an-
nak a fontosságát, és ehhez fűz-
te gondolatait. Igazi hitbeli talál-
kozás volt. Azt éltük meg, hogy 
a Szentatya maximálisan betöl-
tötte a velünk való találkozás so-
rán azt a küldetését, ami minden 
pápa küldetése, hogy megerő-
sítse a testvéreit a hitben. Test-
vérekként fogadott bennünket, 
apostolutódokként, akik között 
kétségtelenül ő az első, de nem 
számon kérő módon szólt hoz-
zánk, nem beszámoltatott min-
ket, hanem mindenki szabadon 
elmondhatta azt, ami a szívén 
van, szólhatott arról a területről, 
amely az ő felelősségi köre a püs-
pöki konferencián belül. Így a 

találkozó végére nagyszerű kép 
bontakozott ki a pápa számára is 
a magyar egyházról, és ugyanígy 
a mi számunkra is. Az ad limina 
látogatás csodálatos élménye az, 
hogy megélhetjük a pápával va-
ló egységünket, és ugyanakkor 
egymás között is megtapasztal-
juk az egységet, azaz elmond-
hatjuk, ha egységben vagyunk 
a pápával, akkor egymás között 
is sokkal erősebb lesz az egység.

Az Egri Főegyházmegye hely-
zetéről szóló kérdésre válaszolva 
elmondta többek között, hogy a 
paptestvérek rendkívül sok kihí-
vással szembesülnek. Az egyik 
ezek közül az a teher, ami azért 
nehezedik rájuk, mert fogyatko-
zó létszámban látják el a szolgá-
latot, ugyanakkor a hívek elvár-

ják tőlük, hogy minden plébáni-
án álljanak helyt, minden temp-
lomban legyen szentmise. Ez saj-
nos nem megvalósítható. Éppen 
ezért nagyon hálásak vagyunk, 
hogy jelentős számban sikerül 
akolitusokat bevonni a szolgálat-
ba. Az állandó diakónusok mel-
lett ezek a lelkipásztori kisegítők 
nagyon sokat segítenek a pap-
ságnak, így ők részben felszaba-
dulnak arra, hogy az evangeli-
zációban jobban jelen legyenek, 
és hogy ne csak a meglévő híve-
inket szolgálják, hanem azok fe-
lé is tudjanak fordulni, akikkel 
korábban nem volt kapcsolatuk. 

Konkrétan arról van szó, hogy 
az iskolák, amelyeket az egyház 
átvett, új munkaterületet nyit-
nak meg a paptestvérek számá-

ra. Hiszen ezen intézmények ré-
vén papjaink sokszor olyan pe-
dagógusokkal, szülőkkel is kap-
csolatba kerülnek, akiknek ko-
rábban nem voltak szoros kötő-
déseik az egyházhoz. Lehetőség-
ként élik meg a lelkipásztoraink, 
amikor ezek az emberek jelent-
keznek náluk a szentségi felké-
szítés igényével: keresztelések, 
házasságrendezések történnek, 
és ezt ők is örömmel élik meg. 
Azt tapasztalják továbbá, hogy 
ennek révén a helyi társadalom 
szívébe kerülhetnek. A papokra 
az iskolában is szükség van, ahol 
lelki vezetői szolgálatot lának el. 
Nem ők az intézmény vezetői, de 
lelkipásztorként ott vannak és 
segítik a diákokat és az ott dol-
gozó embereket.

A Főegyházmegyei Karitász 
Központ az elmúlt évben is tá-
mogatta a családokat és a nehéz 
sorsú embereket.

Árvai Ferenc atya, egyházme-
gyei karitász-igazgató elmond-
ta, hogy katasztrófák alkalmával 
is ott állnak a károsultak mel-
lett, lakástűz vagy természeti ka-
tasztrófa során segítik a rászo-
rulókat otthonaik helyreállításá-
ban. A RÉV Szenvedélybeteg-se-
gítő Szolgálat a szenvedélybeteg-
ségben szenvedőket és családja-
ikat segíti, illetve Heves megye 
iskoláiban drog-prevenciós fog-
lalkozások alkalmával támogat-
ják a gyerekeket a függőség el-
kerülésében. A karitász hálózata 
az Egri Főegyházmegyében haté-

konyan működik. 70 plébánián, 
900 önkéntes segít és teszi a jót 
az evangélium szellemében és az 
egyház nevében. 

Árvai Ferenc hangsúlyozta: 
„A Katolikus Karitász egyház-
megyénkben adományokból, tá-
mogatásokból tud segíteni, mi-
nél több támogatást kapunk, an-
nál több bajbajutotthoz ér el se-
gítő kezünk. Hálásan köszönjük 
az adományokat, amikkel ed-
dig támogattak bennünket! Tá-
mogatásaikat, felajánlásaikat 
az alábbi módon tehetik meg: 
10700282-48854209-51100005 
számlaszámra utalással, vagy 
a 1356-os adományvonal hívá-
sával, ami 500 Ft támogatást je-
lent hívásonként.”

Ternyák Csaba (Fertőszentmik-
lós, 1953. december 4.) egri ér-
sek. Az Egri főegyházmegye 81. 
főpásztora.

A győri bencés gimnázium-
ban érettségizett 1972-ben. Teo-
lógiai tanulmányait a győri Egy-
házmegyei Szemináriumban, 
majd Budapesten a Központi 
Papnevelő Intézetben végezte. 
1984-ben teológiai 
doktorátust szer-
zett.

1979. június 21-
én szentelték pap-
pá Győrben. 1980-
tól Győrött püspö-
ki szertartó, majd 
titkár. 1986-tól 
1988-ig dogmati-
kai tanulmányo-
kat végzett Rómában. 1988-tól 
1992-ig a római Pápai Magyar 
Intézet rektoraként működött. 
1992-től 1997-ig a Magyar Ka-
tolikus Püspöki Konferencia tit-
kára.

1992. december 24-én eszter-
gomi segédpüspöki kinevezést 
kapott. 1993. január 6-án II. Já-
nos Pál pápa szentelte püspök-
ké Rómában. Jelmondata: Ipsi 
gloria in saecula! („Dicsőség Ne-
ki mindörökké!”)

1997. december 11-én címze-
tes eminentianai érsekké és a 
Papi Kongregáció titkárává ne-
vezték ki. A Püspöki Kongregá-
ció konzultora, a Kivándorlók és 
Utazók Lelkipásztori Gondozá-
sának Pápai Tanácsa, valamint 
a Kultúra Pápai Tanácsának tag-
ja volt.

XVI. Benedek pápa 2007. már-
cius 15-én nevezte ki egri érsek-
ké. Beiktatása az egri Főszé-
kesegyházban volt 2007. júni-
us 9-én.

Idén nyáron Eger városa dísz-
polgárrá választotta, majd meg-
kapta a Heves megyéért kitünte-
tést is. Augusztus 20-án, a dísz-
polgári cím átadásakor így mél-

tatták főpászto-
ri tevékenységét. 
„Érseksége alatt 
számos újító, fej-
lesztő folyamatot 
indított el a közne-
velés, a kultúra és 
a turizmus terüle-
tén, melyek mind 
elősegítették Eger 
hírének, nemzet-

közi tekintélyének növelését. 
Az Egri Főegyházmegye intéz-
ményfenntartóként alap-, kö-
zép- és felsőfokú intézmények-
ben is gondoskodik a város di-
ákjainak képzéséről. Eger kul-
turális és turisztikai fejlődését 
segíti a tavaly megnyílt Érseki 
Palota Turisztikai Látogatóköz-
pont, amely számos kulturális 
rendezvénynek és programnak 
ad otthont. Idén megkezdődik a 
Bartakovics Béla Közösségi Ház 
teljes felújítása, amely a telepü-
lés kulturális és civil életének 
fontos helyszíne. Ternyák Csa-
ba egri érsek a város nemzetkö-
zi hírének és tekintélyének nö-
velése terén végzett kiemelke-
dő munkásságának elismeré-
seként részesült a megtisztelő 
díszpolgári címben”.

JANUÁR ÜZENETE

„Ó, szép Jézus! Ez új esztendőben légy híveidben.
Ó Mária! Esedezzél értünk, Édes reményünk!
Hogy ez új esztendőben, minden ügyeinkben
Lehessünk Jézus drága kedvében...” 

(Hozsanna, népének).

JEGYZET

A szilveszteri hálaadáson és 
az újévi szentmisén sok-
féle gondolat és érzés van 

jelen a lelkünkben. A múlt, a je-
len és a jövő is foglalkoztat ben-
nünket. Természetesnek mond-
ható, hogy mint vallásos embe-
rek az elmúlt esztendőt Isten ir-
galmába, a jelenünket és jövőn-
ket pedig gondviselő szereteté-
be ajánljuk. Hiszünk abban, 
hogy életünk nem a jó szerencsé-
től, a véletlentől, a sorstól, ha-
nem mindenekelőtt a gondvise-
lő Istentől függ. Hasonlóan Me-
zei Máriához, a múlt században 
jól ismert, népszerű színésznő-
höz, aki önéletrajzi írásában ezt 
írja: „A véletlent nem ismeri az 
én hitem. Ebben az életben Ve-
zető nélkül eltévedünk, bujdo-
sunk, sőt el is veszhetünk” (Buj-
dosó lány). 

Hiszünk a gondviselésben, 
még akkor is, ha esetleg az éle-
tünk vagy gyermekeink élete 
nem úgy alakult, ahogyan sze-
rettük volna. Még akkor is, ha 
az elmúlt évben is voltak gond-
jaink, bajaink, és az Isten ben-
nünket sem mentett meg a be-

tegségektől és a testi-lelki szen-
vedésektől. Pál apostollal együtt 
hittel valljuk, hogy az „az Istent 
szeretőknek minden a javukra 
válik” (Róm 8,28). Ezt tanítja az 

egyik portugál közmondás is, 
mely szerint „Isten görbe vona-
lakkal is egyenesen tud írni”. 

Legalább az újesztendő kezde-
tén gondoljunk az isteni gondvi-
selésre, mert telve vagyunk félel-
mekkel és aggodalmaskodással 
a bizonytalannak látszó jövő mi-
att. Sajnos, tévesen úgy gondol-
juk, hogy a jövő, „a szebb jövő” 
csak tőlünk, emberektől függ. 
Azután azért is, mert sokakban 
megfogyatkozott a Gondviselő-
be és a gondviselésbe vetett hit. 
Egyre többen vannak olyanok, 
akik hisznek a horoszkópoknak 
és a jósoknak, de nem hisznek a 
gondviselő Istenben. 

Pedig már a Biblia első lapja-
in is látjuk, hogy az Isten nem 
csak megteremtette ezt a világot, 

hanem fenn is tartja és gond-
ját is viseli. „Hogy is maradhat-
na meg bármi, ha te nem akar-
nád, és hogyan állhatna fenn, 
ha te nem hívtad volna létre?”– 

olvassuk a Bölcsesség könyvé-
ben (11,25). Az egész ószövetsé-
gi Szentírás arról tanúskodik, 
hogy a választott nép saját tör-
ténelmében hogyan tapasztal-
ta meg a gondoskodó szeretetét. 
Az egyiptomi fogságból való sza-
badulás, a pusztai vándorlás, 
a szövetségkötés mind-mind Is-
ten atyai gondoskodását bizo-
nyítják. Már az Ószövetség is ta-
nítja, hogy az Isten nem csak a 
népnek, hanem az egyes embe-
reknek is gondját viseli. Gondol-
junk csak Ábrahám, Izsák vagy 
József történetére. A zsoltáros 
is biztat bennünket: „Mindenfé-
le aggodalmaskodástokat bízzá-
tok rá, mert neki gondja van rá-
tok (Zsolt 55,23). A megváltó Jé-
zus szép hasonlatai is a Meny-

nyei Atya gondviselő jóságára 
emlékeztetnek minket. „Ne ag-
gódjatok megélhetésetek miatt, 
hogy mit esztek vagy mit isztok 
és mibe öltöztök! Nézzétek a me-
zők liliomait és az ég madarait. 
[… ] Ugyan ki toldhatja meg éle-
tét egy arasznyival is, ha aggo-
dalmaskodik. Keressétek először 
az Isten országát és annak igaz-
ságát, a többit mind megkapjá-
tok hozzá” (vö. Lk 12, 22-31). 

Ez a mi hitünk, ez a mi remé-
nyünk. Az igaz, hogy nem old-
ja meg életünk minden problé-
máját, nem veszi le vállunkról 
az élet terheit, de segít abban, 
hogy örömmel és bizakodással 
járjunk életünk útján, hitet és re-
ményt sugározva magunkból.

Egy, az isteni gondviselés 
himnuszának is tekinthe-
tő vers ebben a hitben akar 

megerősíteni bennünket: „Éle-
tem ott van Isten tenyerén. Száz 
jajszó között is bízom vakon, hi-
tem fel nem adom! Rám törhet 
vadul ezer baj, veszély: Isten így 
szól: ne félj! Miért is, mitől is fél-
hetnék én: az Isten tenyerén.” 

Dolhai Lajos

Gondviselés

Ad limina látogatáson a magyar püspökök

Csodálatos volt
megélni az egységet

Segítik a szegényeket

25 éve püspök

Ternyák Csaba egri érsek találkozott Ferenc pápával

Egyházmegyénk főpásztora ja-
nuár 6-án, Vízkereszt ünnepén 
de. 10 órakor az egri Bazilikában 
hálaadó szentmisét mutat be a 
püspöki konferencia tagjaival. A 

szentmise ünnepi szónoka Erdő 
Péter bíboros, prímás, esztergom-
budapesti érsek lesz. A szentmi-
sére szeretettel várják az egyház-
megye papjait és híveit.

Hálaadó szentmise



A Szent István Rádió és Televí-
zió életében mozgalmas volt a 
2017-es esztendő, a szerkesz-
tőség elindította iskolarádiós 
hálózatát, melynek keretében 
a katolikus oktatási intézmé-
nyek tanulói is bekapcsolód-
hatnak a rádió munkájába. En-
nek érdekében a nyári szünet 
elején médiatáborban sajátít-
hatták el a fiatalok a szakma 
mesterfogásait. Olyan alkotó 
közösség alakult ki, mely fon-
tosnak tartja, hogy értékeket 
hozzon létre, s vállalkozik arra, 
hogy egy-egy iskola életét, fon-
tos eseményeit bemutassa a 
széles nyilvánosság előtt. 

Bérczessy András igazgató-fő-
szerkesztő elmondta: hagyomá-
nyossá vált a szerkesztőségi vér-
adás, mely idén is nagyon sike-
res volt. A „Tégy jót!” mottójú 
esemény sokakat vonzott: a vér-
adók között láthattuk a papság, 
a papnövendékek, az egyházi in-
tézmények munkatársait és raj-
tuk kívül is számos donor nyúj-
totta karját a tű alá. 

A Szent István Rádió és Tele-
vízió minden esztendőben meg-
emlékezik az indulás évforduló-

járól. Munkatársak, önkéntesek 
és hallgatók közösen adtak hálát 
az egri bazilikában november 
10-én. Az ünnepi szentmise kez-
detén Szarvas István elnök mon-
dott rövid köszöntőt: „Rádiós és 
televíziós szolgálatunkkal azt 
az egyházat szolgáljuk, amely-
nek egyik fő jellemzője az apos-
toliság, a pápához való hűség. 
Korunkban nagyon fontos ezt 
hangsúlyozni, hogy ez a szolgá-
lat, amelyet végzünk, nem önös 
érdekeknek, nem anyagi háttér-
nek, nem lobbi érdekeknek van 
kiszolgáltatva, nem bizonyos 
körök véleményét képviseljük 
a média világában, hanem hű-
ségesen törekszünk arra, hogy 
az egyház tanítása alapján a ma 
embere számára is eligazító gon-
dolatokat, segítséget, informáci-
ót tudjunk adni.” 

A szentmisét bemutató 
Ternyák Csaba érsek beszédé-
ben rámutatott: a történelem 
során sokak számára feltették 
már azt a kérdést: kicsoda Jé-
zus? Sokféle vélemény szüle-
tett, de az egyetlen hiteles vá-
laszt Péter apostol adta meg: Te 
vagy a Krisztus, az élő Isten fia.  
„A rádióhallgatók, a rádió mun-

katársai ezt próbálják tovább 
zengeni, ezt a választ, hogy szá-
munkra Krisztus Isten egysze-
ri, megismételhetetlen, és vég-
leges hangja. Ő az Atya küldöt-
te. Ő az, akit azért küldött, hogy 
minden embernek üdvösséget 
hirdessen. 

Ha meg tudjuk vallani, hogy 
Jézus a mi személyes megvál-
tónk, akkor olyan sziklára épít-
jük életünket, amelyen a po-
kol kapui sem vesznek erőt” – 
mondta beszéde végén Ternyák 
érsek. 

Az esztendő záró programja-
ként, december 8-án az Érseki 
Palota Turisztikai Látogatóköz-
pont díszudvarán, az adventi vá-
sárban a Szent István Rádió és 
Televízió is megjelent, hogy ta-
lálkozhassanak a hallgatók és 
nézők a szerkesztőség munka-
társaival. Egy héttel később, dec-
ember 15-én Eger főterén is be-
mutatkozott a szerkesztőség. Az 
érdeklődők ezúttal is nagy szám-
ban jelentek meg, s a rádiós-tele-
víziós munkáról kérdőíven is el-
mondták véleményüket. 

A tervek szerint a 2018-as 
esztendő ugyanilyen mozgal-
mas lesz.

II  EgyházmEgyEI híREk

Szentségimádás 
és virrasztás
AdventI szentségimádást és 
virrasztást szervezett az Egri 
Római Katolikus Egyetemi Lel-
készség 2017. december 5-én 
az egri Jézus Szíve Plébáni-
án. Az egyetemisták és Eger 
városának hívei ezzel az ima-
programmal kezdték el az idei 
adventi készületet. Az este fo-
lyamán imádkoztak a 2020-
as Nemzetközi Eucharisztikus 
Világkongresszus előkészüle-
téért is. A négy órás szentség-
imádást  Füleczki  István atya 
az Eszterházy Károly Egyetem 
lelkésze, a Jézus Szíve Plébá-
nia káplánja vezette.

Cigánypasztoráció 
15. AlkAlommAl rendeztek 
cigánypasztorációs konferen-
ciát Egerben, melynek idén a 
család, a családpasztoráció, 
a gyermeknevelés áll a közép-
pontjában. Az Egri Hittudo-
mány Főiskolán tartott össze-
jövetel résztvevőivel Ternyák 
Csaba érsek és találkozott, 
amikor a konferencia nyitó 
szentmiséjét celebrálta. 

Szakmai nap  
a Fráterben 
mIskolc város zenepedagógu-
sai, oktatói és az érdeklődők 
számára szerveztek szakmai 
napot a Fráter György Katoli-
kus Gimnáziumban, bemutat-
va Kodály Zoltán alkotói mun-
kásságát a 21. századi okta-
tás keretein belül. A nap so-
rán kóruspróba, tanácskozás 
és hangverseny várta az ér-
deklődőket. A nap zárásaként 
a Kodály Zoltán által feldolgo-
zott „Esti dal” szólalt meg az 
összkar előadásában. 

Hittanverseny 
HIttAnversenyt rendeztek az 
egri Andrássy György Katoli-
kus Közgazdasági Szakgim-
názium és Gimnáziumban. 
A program keretében 8 csa-
pat versengett, s négy egri fő-
pap (Telekessy István, Esz-
terházy Károly, Pyrker János 
és Szmrecsányi Lajos) élete, 
munkássága volt a téma. Első 
helyezést ért el a káli Gárdonyi 
Géza Katolikus Általános Isko-
la csapata, második a nagy-
körűi Petrovay György Katoli-
kus Általános Iskola lett, míg a 
harmadik helyen a tenki Szent 
Imre Katolikus Általános Isko-
la végzett. 

Adácsiak 
Erdélyben 
Az AdácsI Szent Jakab Katoli-
kus Általános Iskola és Sport-
iskola 20 tanulója a Határta-
lanul program keretében kör-
utazáson vett részt Erdélyben. 
Az Arany János emlékév kap-
csán megtekintették Nagysza-
lontán a Csonka-toronyban 
berendezett múzeumot, és el-
látogattak a tordaszentlászlói 
testvériskolába is. 

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

Nagy gáspár

Te Deum
Te Deum laudamus …
e csöppnyi falvak népe
csöppnyi templomokban
haranglábakban
idegyűlvén letérdel
Téged Uram dicsérünk …

– szorítás nélkül ne roppanjunk a csendbe –
– mostohább kő már ne hulljon szájra szemre –
– házainkat így tartsd meg kifosztott síri rendben –
– hajunk lengjen csak tovább kötözzék fenyvesekre –

e csöppnyi falvak népe
csöppnyi templomokban
haranglábakban föláll
hazaindul
s visszhangozzák a léptek:
Ne hagyj soha szégyent érnem!
Ne hagyj soha szégyent érnem!

A HónAp verse

Nagy Gáspár (Bérbaltavár, 1949 – Budapest, 2007) Kossuth- és  
József Attila-díjas magyar költő, prózaíró, szerkesztő. Görömbei András 
irodalomtörténész szavait idézve: „Nagy Gáspár művészete és emberi  
tartása a tisztesség, bátorság, tehetség egymást erősítő példája volt  
a magyar irodalomban”.

Az egyházat szolgálják

A mikrofonnál: Farkas Erzsébet szerkesztő-műsorvezető és Bartók Beáta zenei szerkesztő

2018. JANUÁR

A nyári egyházmegyei tanévnyi-
tón a Szent Gellért-díj arany fo-
kozatát vehette át Ternyák Csa-
ba érsektől a Hidvégardóból 
származó Béres Gyula, az eg-
ri Andrássy György Katolikus 
Közgazdasági Szakgimnázium 
és Gimnázium történelem sza-
kos középiskolai tanára, mester-
fokozatos hittanár. 

A kitüntetési javaslat szerint 
– melyet Rozmán Éva, az intéz-
mény igazgatója készített – ki-
emelkedő pedagógus-személyi-
ség, aki színvonalasan oktatja 
a tanított szakjaival összefüggő 
ismereteket, aki a közös mun-
ka során figyel tanítványai lel-
ki és szellemi szükségleteire is. 
Hit és tudás, lelkiség és intellek-
tus harmóniájának fontosságá-
ra nevel. Fontos számára a diá-
kok krisztusi életre való neve-
lése. Tanulóit a keresztény érté-
keket szem előtt tartva formálja. 
Tanítványai problémáinak meg-
oldásában napi segítséget nyújt, 
készséggel karolja fel a szeré-
nyebb képességű, tanulási és 
magatartási nehézségekkel küz-
dő diákokat. Tehetséges diákja-
it versenyekre készíti fel, pálya-
művek megírására ösztönzi.  

– Sokat köszönhetek az eg-
ri szeminárium hivatástisztá-
zó lelkigyakorlatainak – mond-
ta Béres Gyula. – Ezek után, fia-
tal koromban döntöttem el, hogy 
tanár leszek. Húsz éves pedagó-
giai múlttal rendelkezem, taná-
ri munkámat Halásztelken kezd-
tem. Jelenlegi munkahelyemen 
2002-től tanítok. Nagyon szere-

tem a hivatásom, ebben talál-
tam meg a család mellett az éle-
tem célját, értelmét. Feleségem-
mel, Krisztinával három gyer-
meket nevelünk. Iskolám fontos-
nak tartja a katolikus nevelést. 
Rendszeresen szervezek a hit-
élettel kapcsolatos programokat, 

versenyeket. Évek óta meghirde-
ti iskolánk az Egri Főegyházme-
gye katolikus általános iskolái 
számára a hittanversenyt. Rend-
szeresen szervezünk diákjaink-
nak hittantábort. Igyekszem fel-
készíteni tanulóinkat az iskolai 
szentmiséken való szolgálatra. 
Igyekszünk színvonalas progra-
mokat szervezni a Katolikus Kul-
túra és Tudomány napjára, intéz-
ményünk védőszentjének, Szent 
Máténak az ünnepére, a Ternyák 
Csaba érsek úr által kezdemé-
nyezett Teremtésvédelmi Na-
pokra, a lelki napokra, az adven-
ti gyertyagyújtásra. Az iskolalel-
késszel, Buda Péter atyával, vala-
mint a katekéta kollégákkal ki-

váló az együttműködés. Az Egri 
Főegyházmegyei Ifjúsági Bizott-
ságának is tagja vagyok. 

Szent Pál apostol első Korintusi 
levelének szellemében vallom, 
hogy az igazság munkatársai va-
gyunk és mi csak ültetünk, de a 
növekedést az Isten adja, mi csak 

szolgák vagyunk annak minden 
örömével és nehézségével együtt. 
Természetesen sok sikert élünk 
át a diákokkal együtt. A Katoli-
kus Pedagógiai Intézet által hir-
detett Szent László emlékévi pá-
lyázaton, a Kreatív műveltségi 
vetélkedő országos döntőjében 
ötödik helyezést értünk el diák-
jainkkal. Az egyházért és a hit-
oktatásért, a keresztény neve-
lésért elkötelezett római katoli-
kus vagyok. A legfontosabb kap-
csolatot Krisztussal kell kialakí-
tanunk, hogy Ő legyen az erőnk 
az Eukarisztiában és az egy-
ház liturgiájában. Csak így lehet 
Krisztust a mai világban hitele-
sen hirdetni.  homa János

Hitelesen hirdetni Krisztust

Béres Gyula és tanítványai 

Január 
2017. január elsején vette kez-
detét a 2017 végéig tartó Szent 
László-emlékév, a lovagkirály 
trónra lépésének 940., szentté 
avatásának 825. évfordulója al-
kalmából. 

Február 
A hazánkban működő katoli-
kus iskolák vezetői számára tar-
tott értekezletet a Katolikus Pe-
dagógiai Intézet február 10-én 
Budapesten. Az összejövetelen 
Ternyák Csaba egri érsek, a Ma-
gyar Katolikus Püspöki Konfe-
rencia Iskolabizottságának el-
nöke is előadást tartott. 

Március 
Az Egri Főegyházmegye érse-
ke Teremtésvédelmi Napot hir-
detett meg március 25-re, Gyü-
mölcsoltó Boldogasszony ünne-
pére. Kéréséhez csatlakoztak 
a katolikus iskolák, sok helyen 
tisztították meg környezetüket, 
és elkötelezték magukat az Isten 
által teremtett világ védelmére. 

Április 
Az Egri Római Katolikus Egye-
temi Lelkészség szokásos kate-
kézise keretében, április 4-én 
megalakult az első Egyetemi 
Rózsafüzér Társulat. Az első hó-
napban az egyetem hallgatóiért 
imádkoztak a tagok. 

Május 
Az Egri Főegyházmegye rózsa-
füzér-társulati tagjai kaptak 
meghívást Ternyák Csaba ér-
sektől arra a lelki napra, ame-
lyet május 13-án, a Fatimai jele-
nések 100. évfordulóján tartot-
tak az egri bazilikában. Az ösz-
szejövetel programján az érse-
ki szentmise mellett előadások, 
közös imádságok és tanúságté-
telek szerepeltek. 

Június 
Holló Gábort és Maksó Pétert 
pappá, Czókoly Sándort pedig 
diakónussá szentelte Ternyák 
Csaba érsek június 17-én. Az 
egri bazilikában tartott ünne-

pi szentmisén részt vett a főegy-
házmegye papsága és a hívők 
sokasága.
 
Július 
Július 12. és 16. között rendezték 
meg a 34. Egerszalóki Ifjúsági 
Találkozót és Lelkigyakorlatot. 
A találkozóra az ország minden 
részéből érkeztek fiatalok, hogy 
az ötnapos lelkigyakorlaton lé-
lekben megerősödjenek. 

Augusztus 
Az Egri Főegyházmegye közne-
velési intézményeinek pedagó-
gusai és lelkipásztorai vettek 
részt azon a tanévnyitón, ame-
lyet augusztus 24-én tartottak 
az egri bazilikában. 

Szeptembere 
Szeptember 15-én, pénteken 
kezdődött Egerben, a három na-
pos Fájdalmas Anya búcsú. A va-
sárnapi ünnepi szentmise szó-
noka Veres András, győri püs-
pök, a Magyar Katolikus Püspö-
ki Konferencia elnöke volt. 

Október 
Tizedik alkalommal került meg-
rendezésre az egyházmegyei mi-
nistráns találkozó 2017. október 
7-én, szombaton, az egri baziliká-
ban. A találkozó meghívott ven-
dége Erdő Péter bíboros, prímás, 
esztergom-budapesti érsek volt. 

November 
Krisztus Király vasárnapján, 
november 26-án – a hagyomá-
nyoknak megfelelően – az eg-
ri bazilikában, az ünnepi szent-
misében Bosák Nándor, nyugal-
mazott Debrecen-nyíregyházi 
megyéspüspök felolvasókat és 
akolitusokat avatott. 

December 
A főegyházmegye védőszentje, 
Szent János apostol és evangélis-
ta ünnepén, december 27-én, az 
egri bazilikában, Csizmadia Ist-
ván kanonok, a bazilika plébáno-
sa, az ünnepi szentmisét követő-
en megáldotta azokat a borokat, 
amelyeket az egri borvidék ter-
melői helyeztek el az oltár előtt.

2017-ben történt


