
Június 14-én tanévzáró ün-
nepséget és hálaadást tartot-
tak az Egri Hittudományi Főis-
kolán és az Érseki Papnevelő In-
tézetben. Dolhai Lajos, a főisko-
la rektora köszöntötte a megje-
lenteket, a fenntartót, Ternyák 
Csaba egri érseket, Buda Pétert 
az Érseki Papnevelő Intézet és 
Michał Bartosz Muszyńskit, a 
Redemptoris Mater  Egyházme-
gyei Missziós Szeminárium rek-
torait, Liptai Kálmánt, az Eszter-
házy Károly Egyetem rektorát, a 
tanárokat, a szentelendőket és a 
kispapokat.  

Dolhai Lajos beszámolt arról, 
hogy a tanév során 154 hallgató-
ja volt az intézménynek.  „Nyu-
godt, békés, kiegyensúlyozott 
tanévet hagyhatunk magunk 
mögött. A főiskola is és a sze-
minárium is biztosította a ko-
moly munka és lelki élet tárgyi 
és személyi feltételeit. A lehető-
sége mindenkinek megvolt ar-
ra, hogy tanuljon, imádkozzon, 
és egy komolyabb, intenzívebb 
lelki életet éljen. Minden sikere-
sen elvégzett tanév érték, mert 
az életünk nem csupán kelleme-
sen eltöltött órákból és napokból 
áll, hanem egy nagy cél felé tart. 
Ez a cél pedig az üdvösség. Min-
den földi eredmény akkor érté-

kes, ha gyarapít minket Isten és 
az emberek iránti szeretetben, 
ha közelebb visz bennünket vég-
ső célunkhoz. Gondoljunk csak 
a Szeretet himnusz befejező ré-
szére: „Legyen bár olyan hitem, 
hogy hegyeket mozgassak, ha 
szeretet nincs bennem, mit sem 
érek”. A rektor hangsúlyozta: 
„Van tehát miért hálát adnunk! 
Egyénileg is, és mint intézmény 
is, hálásak vagyunk a gondvise-
lő Istennek és köszönetet mon-
dunk mindazoknak, akik lehe-
tővé tették, hogy gondtalanul ta-
nulhattunk, imádkozhattunk és 
készülhettünk Istentől kapott 
hivatásunkra.” Ezután átadta a 
szentelés előtt álló három dia-
kónusnak, Czókoly Sándornak, 
Drahos Dávidnak és a váci egy-
házmegyés Torma Zsolt Joelnek 
a diplomát. 

Ezt követően a szeminárium 
kápolnájában került sor a Te 
Deum-ra, a hálaadásra Ternyák 
érsek vezetésével.  A főpásztor 
köszönetet mondott Istennek, 
hogy meghívta a jelenlévő fiata-
lokat a papi szolgálatra. S mint 
mondta, köszönetet mond azért 
is, hogy az elmúlt tanévben a 
kispapok gyarapodtak alázat-
ban, szeretetben és tudásban. 

H. J.

Pappá szentelésének hatvan-
ötödik évfordulója alkalmából 
vasmisét mutatott be Katona Ist-
ván nyugalmazott egri segéd-
püspök június 10-én az egri ba-
zilikában.

A főpásztor 1953-ban lépett a 
papi pályára, Egerben 1997 és 
2013 között tevékenykedett se-
gédpüspökként.

A jubileumi szentmise előtt 
a hívő közösség képviseletében 
dr. Löffler Erzsébet, az egri bel-
városi főplébánia képviselő-tes-
tületének világi elnöke köszön-
tötte a püspököt. Mint mond-
ta, Katona István segédpüspöki 
évei alatt több lelki megmozdu-
lás élére állt, számos kezdemé-
nyezést támogatott, tevékenyen 
megújította és megszentelte a 
bazilikai hívek életét. A képvi-
selőtestület világi elnöke köszö-
netet mondott mindezért, és Is-
ten áldását kérte további papi te-
vékenységére.

Katona püspök homíliájában 
a templomba járás megszeret-
tetésére buzdított, hogy a szü-
lők, hitoktatók minél előbb el-
vezessék a gyermekeket Jézus-
hoz. Kérte, hogy életünket ala-
kítsuk Jézus életéhez hasonló-
vá, legyünk alázatosak, szelí-
dek. Szeressük Jézus Krisztust, 
legyünk hűek hozzá, és másokat 
is buzdítsunk erre.

Czókoly Sándor és Drahos 
Dávid diakónust pappá, 
Pintér Bálintot, Soltész 
Ádámot, Resch Andrást és 
Resch Tamást pedig diakónus-
sá szentelte Ternyák Csaba ér-
sek június 16-án. Az egri bazili-
kában tartott ünnepi szentmi-
sén részt vett a főegyházme-
gye papsága, a papnövendé-
kek és a hívek sokasága.

A főpásztor homíliája elején 
köszöntötte paptestvéreit, közöt-
tük azt az öt ezüstmisést, akik 
az idén ünneplik pappá szente-
lésük 25. évfordulóját. Kiemel-
ten köszöntötte az egyházmegye 
két vasmisését, Katona István 
nyugalmazott egri segédpüspö-
köt és Gonda Imre protonotári-
us kanonokot, akik 65 évvel ez-
előtt részesültek a papszentelés 
kegyelmében.  

Ternyák érsek felidézte az 
Evangéliumban elhangzott 
krisztusi kérdéseket: 

 „Simon, János fia, szeretsz en-
gem?”   Jézus Krisztus miután 
harmadszor is megkérdezte ezt, 
utalva arra, hogy Péter három-
szor tagadta meg, Péter így vála-
szolt: „Uram, te mindent tudsz, 
azt is tudod, hogy szeretlek.”  A 
főpásztor a szentelendőkhöz for-
dulva így folytatta: Az Úr tőle-
tek is megkérdezte, hogy szere-
titek-e őt. Miután megadtátok a 
választ, arra hív, hogy „kövess 
engem”, illetve „legeltesd juha-
imat”. Ez a követés konkrét fel-
adatokat is megjelöl. Legyetek 
a hívek segítségére minden-
ben. Törekedjetek arra, hogy a 
Jó Pásztor példájára, igazi pász-
torok legyetek.

Rámutatott: „Azért kaptátok 
a meghívást, hogy megerősödje-
tek a küldetésben.”

Felhívta a figyelmüket: a pap 
szolgálata nem magányos helyt-

állás. Az egyházmegye papi tes-
tületének tagjai lesznek.  Ez a 
papi közösség pedig most befo-
gadja őket a kézrátétel ősi gesz-
tusával. Ma bekerülnek Jézus 
Krisztus legszűkebb barátainak 
egri körébe.

A főpásztor végül köszönetet 
mondott a szemináriumi veze-
tőknek, a Hittudományi Főisko-
la rektorának, a tanároknak, a 

papoknak, a szülőknek, család-
tagoknak, a barátaiknak, hogy 
az oltárhoz segítették a felszen-
telteket. A Boldogságos Szűz 
Mária, valamint Szent János 
evangélista, egyházmegyénk 
védőszentje közbenjárását kér-
te, hogy Isten bőséges áldása kí-
sérje a felszenteltek életét. 

Ezután következett a diakónus-
szentelés, majd a papszentelés. 

A jelöltek egyenként a fő-
pásztor elé járultak, és letérdel-
ve tiszteletet és engedelmessé-
get ígértek az érseknek és utó-
dainak. Megkapták szolgála-
tuk eszközét: az evangéliumos 
könyvet. A diakónusok a stólát 
egyik vállukon viselhetik, mi-
vel a papi szolgálat teljességét, 
még nem nyerték el. A Minden-
szentek litániája alatt arcra bo-
rultak a szentelendők, míg a hí-
vek letérdelve imádkoztak. 

Az áldozópapok szentelése so-
rán az érsek a két kezét a jelöl-
tek fejére tette, amelyet az egy-
házmegye jelenlévő papságá-
nak kézrátétele követett. A fel-
szentelő imádság után a felszen-
teltekre ráadták a stólát és a mi-
seruhát, majd a főpásztor meg-
kente kezüket krizmával. A 
szentelési szertartás lezárása-
ként a szentelő érsek békecsó-
kot váltott velük.

Az újmisések a főpásztorral 
és a jelenlévő papsággal együtt 
mutatták be a szentmisét.

Homa János

JEGYZET

Egyházmegyénkben is sok 
településen építettek ká-
polnát és templomot Szent 

Anna tiszteletére. Ebben a hó-
napban hitből fakadó örömmel 
köszöntjük őt, mint Szűz Má-
ria édesanyját és a megváltó Jé-
zus nagyanyját. Úgy is tiszteljük 
őt, mint a szőlőmunkások védő-
szentjét, abból a megfontolásból, 
hogy Jessze törzséből, Anna és 
Mária méhéből sarjadt az igaz 
Szőlőtő, Jézus Krisztus, és ebből 
termett „a megváltás bora”. Nap-
jainkban leginkább úgy emleget-
jük őt, mint a nagymamák és az 
idősek védőszentjét.

Általában úgy ábrázolják a 
festők, hogy Szent Anna egy 
trónszéken ül és tanítja egy 
könyvből (Bibliából) a gyermek 
Máriát. Sőt tanít bennünket is, a 
mai nagymamákat és nagyapá-
kat is, hogy hozzá hasonlóan ne-
veljük mi is unokáinkat Isten is-
meretére és szeretetére. Gondol-
junk arra, hogy nagyon sokan 
vannak olyanok, akik hitüket a 
vallásos nagymamának köszön-
hetik. Azután a nagymamák 
azok, akiknek van idejük arra, 
hogy imádkozzanak gyermeke-

ikért és unokáikért. Ők azok, 
akik igyekeznek megtenni min-
dent azért, hogy keresztény hi-
tüket továbbadják a felnövekvő 
újabb nemzedéknek.

Egy elöregedő társadalomban 
nagy áldás számunkra Szent 
Anna úgy is, mint az öregek vé-
dőszentje. Gyakran halljuk, nő 
az időskorú emberek száma, de 
nincs, aki megtanítana bennün-
ket az öregedés művészetére. So-
kan vannak olyanok, akik ne-
hezen barátkoznak meg az öre-
gedés gondolatával: félelmek és 
aggodalmak töltik az öregem-
ber szívét és lelkét, főképpen a 
magányosság miatt. A betegsé-
gektől való félelemtől is nehéz 
szabadulni. Nehéz egyedül len-
ni, nehéz megnyugodni abban, 
hogy szeretteink, ismerőseink 
és barátaink sorra eltávoznak a 
földi életből. Sokszor úgy érez-
zük, hogy nincs senki, aki meg-
értene, emlékeink másokat nem 
érdekelnek. Jól jellemzi az örege-

dő embert, az öregek és a fi ata-
lok viszonyát Kosztolányi Dezső, 
a nagy magyar költő, amikor 
a következőket írja: „Karszék-
ben trónolsz, s nagy barna, bá-

muló szemed nehézkesen és fur-
csa fénnyel ránk mered. Száraz 
bőrödből, kék eredből a boldog 
ősz nyugalma száll. Nem győz te 
rajtad már az élet sem a halál. 
Elédbe állok, s néha mintha az 
idő szárnya csapna rám, bámul-
lak tágra nyílt szemekkel, öreg-
anyám”.

A mai nagymamák már nem-
igen trónolnak karosszékben, 
mint ahogy szent Anna sem, ha-
nem életük utolsó pillanatáig 
dolgoznak, imádkoznak és taní-
tanak bennünket. A költőhöz ha-
sonlóan néha mi is megcsodál-
juk a sorsukat és az életüket. Ta-
nulhatunk és tanulnunk is kell 
tőlük, hogy bennünket se győz-
zön le „se élet, se halál”.

Az elmúlt évtizedekben több-
ször is megjelent a katolikus 

könyvkiadóknál egy kis köny-
vecske az öregedésről, melynek 
ezt volt a címe: „Öregszünk, de 
győzzük”. Szent Anna ünnepe 
és élete példája arra akar meg-
tanítani bennünket, hogy a hit 
által mi is „legyőzhetjük” az 
öreg kor jellegzetes nehézsége-
it és kísértéseit. Megtanulhatjuk 
azt, hogy az öregkor is az Isten 
ajándéka. Életünk utolsó szaka-
sza, amikor a jó Isten fokozato-
san felkészít bennünket a vele 
való találkozásra. Az igaz, hogy 
az ő szent keze szinte egyenként 
elveszi tőlünk mindazt, amit az 
élet adott, de csak azért, mert 
azt akarja, hogy egyedül csak 
őt keressük. Azt akarja, hogy 
egyre inkább idegenné váljunk 
ebben a világban, hogy majd 
boldognak érezzük magunkat a 
mennyben.

Éppen ezért, Szent Anna 
közbenjárását kérve imád-
kozzuk gyakran a zsoltáros 

szavait: „Ifjúságom óta, Istenem 
te vagy oltalmazóm, benned bíz-
tam mindenkoron. A vénség ide-
jén ne vess el, mikor erőm meg-
roskad, ne eressz el” (Zsolt 70.).

Dolhai Lajos

Szent Anna

Papszentelés EgerbenJÚLIUS ÜZENETE
„Nekilendülök annak, ami előttem van” (Fil 3,13).
(A 35. Egerszalóki Ifjúsági Találkozó és Lelkigyakorlat mottója.)

Ternyák Csaba érsek az újmisésekkel és a diakónusokkal Fotó: Huszár Márk 

Czókoly Sándort és Drahos Dávidot pappá szentelte a főpásztor

Katona István püspök

Dolhai Lajos rektor adta át a diplomát a váci egyházmegyés Torma 
Zsolt Joelnek

Vasmise a bazilikában

Te Deum az egri 
szemináriumban



II  EgyházmEgyEi hírEk

Szív-búcsú 
Mezőkövesden
A mezőkövesdi hagyományos 
Szív-búcsút ebben az évben jú-
nius 10-én, vasárnap tartot-
ták. A búcsú előtti két estén lel-
ki előkészületet tartottak a bú-
csúra, illetve a 2020-ban Bu-
dapesten megrendezésre ke-
rülő Eucharisztikus Világkong-
resszusra. Június 8-án, pén-
teken, Jézus Szentséges Szí-
vének ünnepén a szentmisét 
Márfi Gyula veszprémi érsek 
celebrálta. Június 9-én a szom-
bati előesti szentmisét Dolhai 
Lajos, az Egri Hittudományi Fő-
iskola rektora mondta. Június 
10-én, vasárnap Fábry Kornél 
atya, a budapesti Nemzetközi 
Eucharisztikus Kongresszus fő-
titkára vezetésével kezdődött a 
Szív-búcsú ünnepi szentmisé-
je, amelynek végén a templom 
melletti tavat megkerülve tar-
tották a szokásos szív-búcsús 
körmenetet.  

Lelkigondozói 
fórum
OsztOzó címmel tartottak fó-
rumot június 7-én Heves, 
Borsod-Abaúj-Zemplén és 
Jász-Nagykun-Szolnok me-
gye szociális és gyermek-
védelmi területen dolgozó 
lelkigondozóknak az Egri Érse-
ki Palota Látogatóközpontban. 
A programon előadást tartott 
Ternyák Csaba egri érsek és 
Soltész Miklós, a Miniszter-
elnökség államtitkára is, aki 
arra bíztatta a szociális terüle-
ten dolgozó világi intézmények 
munkatársait, hogy keresse-
nek kapcsolatot a helyi vallási 
közösségekkel, papokkal, lel-
készekkel. Czopf Klára szerze-
tesnővér, lelkigondozó, a Szent 
Ferenc Kisnővérei Közösség 
tagja hangsúlyozta: legintenzí-
vebben a szeretetre van szük-
ség a mi munkánkban. 

Pótfelvételi 
Az egrI Hittudományi Főisko-
la katekéta (3 év) és osztatlan 
hittanári szakára (4 év, levele-
ző tagozat), továbbá a pedagó-
gusok hitoktatói és katolikus 
egyházi ének- és zeneoktató 
szakirányú továbbképzésére 
augusztus 15-ig még lehet je-
lentkezni.  A jelentkezést az in-
tézmény címére (Eger, Foglár. 
u. 6) kell eljuttatni a főiskola 
saját jelentkezési lapján, mely 
letölthető az intézmény hon-
lapjáról (www.eghf.hu). 

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

Szemlér Ferenc

Könyörgés 
szelídségért

Én Istenem! Pótold erőben,
Ami hiányzik még belőlem.
Taníts igédhez igazodni,
bölcsességedben bizakodni.
Nehéz utam néhol egyengesd,
Kenyeret adj – kicsit, de rendest!
Szemem, szájam óvjad a szennytől,
szívemet védd meg az eszemtől.
Ne sújts szörnyű rettenetekkel,
korbácsodat későbbre tedd el,
Ha majd a szárnyaim kinőttek
és nem reszketek már előtted.
Költőd most még kicsi! Csak ember!
Tele ezer ijedelemmel.
Ne légy bírája! Légy csak apja,
Ki rossz fiát simogatja.

A HónAp verse

Szemlér Ferenc (Székelyudvar-
hely, 1906 – Bukarest, 1978)  
költő, író, műfordító, kritikus. 
1923-tól jelentek meg első versei.  
Természetes közegének érezte a 
kisebbségi sorsot, s műveiben is 
ennek az érzésnek ad hangot.

2018. JúLIuS

Az Egri Főegyházmegye fenn-
tartásában, illetve területén 
működő – szerzetesi vagy más 
egyházi fenntartásban lévő 
– oktatási intézmények kö-
zel 1700 diákja és tanára, va-
lamint lelkipásztora vett részt 
azon a szentmisén és tanévzá-
ró ünnepségen, amelyet június 
12-én tartottak az egri bazili-
kában. A meghívottakat Juhász 
Ferenc az EkiF elnöke, gyön-
gyösi plébános köszöntötte. 

Ternyák Csaba egri érsek 
szentbeszédében elmondta: Ma 
adjunk együtt hálát Istennek 
és mondjunk köszönetet mind-
azoknak, akik kiemelkedő mun-
kájukkal nemcsak intézmé-
nyükre hoztak dicsőséget, ha-
nem egyházunknak is büszke-
ségei és hozzájárulnak hazánk 
felemelkedéséhez.

Az érsek örömét fejezte ki 
amiatt, hogy a kitüntetettek kö-
zött szép számmal vannak olya-
nok, akiknek dicséretében az is 
szerepel, hogy példás a hitéleti 
részvételük. Hangsúlyozta, a ka-
tolikus iskolákban a vallásos lég-
kör adja identitásunk központi 
magját. Ennek lényege az Isten-
nel való rendszeres kapcsolat: Ő 
életünk középpontja.

Emlékeztetett arra, hogy az el-
múlt tanévben kiemelt szerepet 
kapott a teremtésvédelem. Több-
ször visszatértünk arra a felada-
tunkra, hogy vigyázzunk a te-
remtett világra. Felismertük, 
hogy az érték. A víz, a levegő, 
az állat- és növényvilág, a fák, 
mind 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 kérte, hogy a vaká-
cióban se szüneteljen a szeretet 
gyakorlása a családban, a bará-
tok között. De ne feledkezzenek 
el a vasárnapi templomba járás-
ról sem. Legyen ez életük része 
az Istennel és a hívő emberekkel 
találkozás élménye. Az imádság 
és a templomba járás tudatos vá-
lasztás és döntés  következmé-
nye, hiszen fegyelmezettséget, 
olykor  áldozatot követel.

Ternyák érsek homíliájában 
szólt arról is, hogy amikor kér-

dezik tőle, mi az egyházi isko-
la módszere, azt szokta monda-
ni, hogy a mi módszerünk a ke-
reszténység. A kereszténység 
azonban valójában nem mód-
szer, hanem élet. Ez a módszer 
csak akkor működik, ha belül-
ről változunk meg, ha nem csu-
pán ímmel-ámmal, hanem meg-
győződéssel vagyunk kereszté-
nyek. Ehhez kérte az iskolák vé-
dőszentjeinek és az egyházme-
gye védőszentjének, Szent János 
evangélistának a segítségét.

A szentmise után a jelenlévők 
meghallgatták a miskolci Fráter 
György Katolikus Gimnázium és 
Kollégium kórusának koncert-
jét, melyet Regős Zsolt vezényelt. 

Ezt követően elismeréseket 
adott át Ternyák érsek. Nyug-
díjba vonulása alkalmából okle-
velet nyújtott át Dr. Benkőné Fe-
hér Évának, az ózdi Széchenyi 
István Katolikus Gimnázium 
és Szakgimnázium igazgatójá-
nak. A hagyományoknak meg-
felelően idén is kitüntették az 
intézmények arra érdemes ta-
nulóit, csoportjait. Százhetve-
nen vehettek át oklevelet az egy-
házmegye főpásztorától. Köszö-
netet mondott az intézmények 
igazgatóinak, a pedagógusok-
nak, valamint az EKIF vezetői-
nek és munkatársainak a tanév-
ben végzett munkáért.

homa János

Főegyházmegyei tanévzáró 
az egri bazilikában

Ternyák Csaba érsek 2018. au-
gusztus 1-jei hatállyal érvénybe 
lépő személyi és szervezeti vál-
tozásokról döntött az Egri Fő-
egyházmegyében:

Dr. gONDA imrE bírósági hely-
nök felmentést kapott az egri 
Érseki Bíróság helynöki tisztsé-
géből.
Dr. LiNCzENBOLD LEVENTE tardi 
plébános, teológiai tanár lett az 
egri Érseki Bíróság helynöke.

***
kLADiVA imrE jászapáti plébá-
nos nyugállományba került, plé-
bániai kormányzóként továbbra 
is ellátja a rábízott plébániákat.
gyENES iSTVáN egercsehi plébá-
nos – saját kérésére, egészségi 
állapotára tekintettel – nyugál-
lományba került.
gOrDOS mikLÓS besenyőtelki 
plébános és
zAJACz ErNŐ felsőzsolcai plébá-
nos – egészségi állapotukra tekin-
tettel – betegszabadságot kaptak.

JUháSz FErENC Gyöngyös Fel-
sőváros plébánosa Miskolc 
Mindszent plébániára,
BALOg gyULA Miskolc 
Újdiósgyőr plébánosa Gyöngyös 
Felsőváros plébániára,
Dr. BErkES LáSzLÓ Mezőkö-
vesd II. plébánosa Miskolc 
Újdiósgyőr plébániára,
Dr. TÖrÖk LáSzLÓ egerszalóki 
plébános Mezőkövesd II. plébá-
niára,
árVAi zOLTáN vizsolyi plébános 
Egerszalók plébániára,
DELi LAJOS Eger Lajosváros plé-
bánosa Felsőzsolca plébániára,
kOÓS EDE, miután szemináriu-
mi prefektusi tisztsége alól fel-
mentést kapott - egyéb megbíza-
tásainak érintetlenül hagyásá-
val - az Eger Lajosváros plébá-
niára,
LiPCSák JáNOS Miskolc Mind-
szent plébániai kormányzója 
Bogácsra kapott plébánosi kine-
vezést.

***

CzAPkÓ miháLy római tanul-
mányainak befejeztével az Eg-
ri Szemináriumba kapott pre-
fektusi és teológiai tanári kine-
vezést.

***
kOVáCS TAmáS jászladányi plé-
bániai kormányzó engedélyt ka-
pott, hogy egy év novíciusi pró-
baidőt töltsön a Pannonhalmi Fő-
apátság szerzetesi közösségében.

***
zSOVA JáNOS Jászberény I. plé-
bánia káplánja Vizsolyba,
VArgA PáL Mezőkövesd I. plébá-
nia káplánja Besenyőtelekre,
STrAhL PÉTEr Gyöngyös Felső-
város plébánia káplánja Jászla-
dányba,
Dr. BArSi JáNOS – visszatérve 
a papi szolgálatba – Egercsehi 
plébániára kapott plébániai kor-
mányzói kinevezést.

***
FÜLECzki iSTVáN, az Eger Jézus 
Szíve plébánia káplánja és az 
Eszterházy Károly Egyetem lel-

késze felmentést kapott megbí-
zatásai alól és Rómában folytat-
ja teológiai tanulmányait.

***
BAkOS TAmáS sárospataki káp-
lán Mezőkövesd I. plébániára,
grEUTTEr gyÖrgy siroki káp-
lán Gyöngyös Felsőváros plébá-
niára,
kOVáCS JÓzSEF jászapáti káplán 
Miskolc Mindszent plébániára,
LigA kONráD Mezőkövesd I. plé-
bánia káplánja Sárospatak plé-
bániára,
VErSLEr SáNDOr Miskolc Mind-
szent plébánia káplánja Jászbe-
rény I. plébániára,
CzÓkOLy SáNDOr újmisés Jász-
apátiba,
DrAhOS DáViD újmisés az Eger 
Jézus Szíve plébániára kapott 
kápláni kinevezést.

***
DrAhOS DáViD – kápláni kineve-
zése mellett – az Eszterházy Ká-
roly Egyetemre egyetemi lelké-
szi kinevezést is kapott.

Tard plébániától Bogács plé-
bániához került Mezőnyárád 
és Mezőkeresztes I. plébánia 
oldallagos ellátásra.

***
JUháSz FErENC plébános a 
Gyöngyös Felsőváros plébániá-
ról történő áthelyezése miatt fel-
mentést kapott a Gyöngyösi Es-
peresi Kerület esperesi tisztsé-
ge alól.
BALOg gyULA, miután a Gyön-
gyös Felsőváros plébánia plébá-
nosa lett, egyidejűleg megbízást 
kapott a Gyöngyösi Esperesi Ke-
rület esperesi tisztére.
árVAi FErENC siroki plébános, 
Karitász igazgató, ezen megbí-
zásainak érintetlenül hagyá-
sával felmentést kapott a Stel-
la Katolikus Üdülő igazgatói fel-
adatai alól.
DOBák gáBOr mátraszentim-
rei plébániai kormányzó, eddi-
gi feladatainak érintetlenül ha-
gyásával a Stella Katolikus Üdü-
lő igazgatója lett.

Személyi változások az Egri Főegyházmegyében

35. Egerszalóki Ifjúsági Találkozó
Július 11. és 15. között rende-

zik meg a 35. Egerszalóki Ifjúsá-
gi Találkozót és Lelkigyakorlatot. 
A rendezvény mottója: „Nekilen-
dülök annak, ami előttem van” 
(Fil 3,13). Az összejövetel július 
11-én, szerdán 15 órakor kezdő-
dik, a résztvevőket Kerényi Lajos 
atya köszönti, a nyitó szentmisét 
is ő tartja 18 órától. Ezt követően 

a Sarkifény zenei csoport játszik. 
A csütörtöki programok kö-

zött szerepel Szalók ’35 címmel 
kerekasztal-beszélgetés. Este pe-
dig szentségimádást tartanak a 
templomban. 

Pénteken 9 órakor kezdődik 
a hagyományos Zarándokút a 
hegyhez program. Az esti szent-
mise és a vacsora után színdara-

bot láthatnak az érdeklődők Te-
réz anya életéről. 

Szombaton délután lesz dr. 
Csókay András agysebész elő-
adása, majd a Crux együttes kon-
certje. Este 8 órakor kezdődik a 
szentmise, mely fáklyás körme-
nettel zárul. 

A július 15-i, vasárnapi záró 
szentmisét Ternyák Csaba egri 

érsek mondja fél tizenkettőkor. A 
nyár egyik legjelentősebb katoli-
kus ifjúsági eseményére 16 és 30 
év közötti fiúkat és lányokat vár-
nak a rendezők. 

A találkozó ideje alatt a sáto-
rozó fiatalok szentmisék, előadá-
sok, csoportos beszélgetések és 
koncertek segítségével mélyül-
hetnek el a hitben.

Ifjúsági 
találkozó 
Homrogdon

„Eucharisztia élet és szent-
ség forrása” ezzel a mottóval 
rendeztek ifjúsági találkozót a 
homrogdi Krisztus Teste és Vé-
re templomban, június 2-a és 3-a 
között. A lelkigyakorlat fő célja-
ként az Eucharisztiával kapcso-
latos ismeretek gazdagítását és a 
szentségimádás fontosságának 
hangsúlyozását jelölte ki Veress 
Zoltán plébános. 

A program kezdetén Galo Gá-
bor, az Egri Főegyházmegye ifjú-
sági referense buzdító gondola-
tai hangzottak el, majd Koronkai 
Zoltán jezsuita tartotta meg elő-
adását Az Eucharisztia, a barát-
ság szentsége címmel. 

Ternyák Csaba egri érsek ka-
tekézisében Szent  II. János Pál 
pápa Az egyház az Euchariszti-
ából él című enciklikáját alapul 
véve segített értelmezni az Eu-
charisztia misztériumát.  A ta-
nítást ünnepi szentmise követte, 
amelyet az egri főpásztor muta-
tott be. A program ezután szent-
ségimádással, virrasztással foly-
tatódott. A találkozó második 
napján Bíró László püspök tar-
tott előadást a fiatalok számára.

Közel ezerhétszázan vettek részt a szentmisén és a tanévzáró ünnepségen Fotó: Balogh Ferenc 


