
Egész napos szakmai kon-
ferenciát tartottak Egerben 
Szmrecsányi Lajos egri érsek 
életéről, munkásságáról az Egri 
Érseki Palota Látogatóközpont-
ban. A résztvevők az alkotó élet-
pálya mellett megismerhették a 
korszak jellegzetességeit, társa-
dalmi viszonyait is. 

Horváth István, az egri Fő-
egyházmegyei Levéltár igazga-
tója köszöntőjében elmondta: 
75 esztendővel ezelőtt hunyt el 
Szmrecsányi Lajos egri érsek, 
aki egy vészterhes időszakban 
hosszú időn át vezette az egy-
házmegyét.

Ternyák Csaba egri érsek nyi-
tóbeszédében kiemelte: tisz-
telettel és szeretettel adózunk 
Szmrecsányi Lajos emlékének. 
Általában két egri főpásztor sze-
mélyét szokták kiemelni, Esz-
terházy püspök és Pyrker ér-
sek alakját, ez a konferencia 
azonban alkalmat ad arra, hogy 
Szmrecsányi nagyságára is rá-
eszméljünk. Háborúk, forradal-
mak korszaka, személyes táma-
dások sora nehezítette életét, 
mégis kitartóan és eredménye-
sen látta el feladatait. 

Szmrecsányi Lajos a Felvidék-
ről származott, ahonnan most is 
vannak hivatások a főegyház-
megyében. Családtagjai is buz-
gón szolgálták az egyház és a köz 
ügyeit, testvére, Szmrecsányi 
Pál szepesi majd nagyváradi 
püspök volt, Szmrecsányi Mik-
lós pedig művészettörténész-
ként alkotott maradandót. Ér-
demes külön is vizsgálni, hogy 
Szmrecsányi Lajos Eger váro-
sáért mennyit tett, adományok-

kal, szervező munkával és szoci-
ális tevékenységével, jövőre pe-
dig arra emlékezünk, hogy egy 
évszázaddal ezelőtt az Érsekker-
tet az egriek rendelkezésére bo-
csátotta. Az utókor tehát köszö-
nettel tartozik Szmrecsányi ér-
sek szolgálatáért – zárta köszön-
tőjét a főpásztor.

A konferencián számos né-
zőpontból vizsgálták a nagy-
formátumú érsek tevékenysé-
gét. Ismertetőt kapott a hallga-
tóság a sajtó tükrében a főpász-
torról alkotott képről, megismer-
hette építő munkásságát a hábo-
rúk sújtotta területen, az intéz-
ményrendszer alakításában, az 
egyházigazgatás terén.  

Mint elhangzott: a művelt és 
udvarias főpásztor határozot-
tan kormányozta a főegyházme-
gyét, s nyitott volt a kor változá-
saira is. B. A.

Czapik Gyula egri érseki ki-
nevezésének 75. évfordulója 
tiszteletére kiállítás nyílt a né-
hai főpásztor életét bemutató 
emlékekből az Érseki Palota Lá-
togatóközpontban.

Ternyák érsek köszöntőjében 
elmondta: nehéz korszakban ve-
zette az egyházmegyét, a II. vi-
lágháború közepén foglalta el a 
főpapi széket, s meg kellett él-
nie a kommunista rezsim alatt 
az egyház elnyomását. Bátorsá-
gáról ad tanúbizonyságot az eg-
ri főszékesegyház két freskója, 
melyet megrendelésére Takács 
István készített. A kupolák fest-
ményein a Jelenések Könyve lát-
ható, illetve egy jelenet, melyen 
zarándokokat vezet Czapik Gyu-
la érsek Rómába, kifejezve ezzel 
a Szentszék iránti hűséget. Ab-
ban a korban a politika szándé-
ka az volt, hogy a magyar egyhá-
zat elszakítsák gyökereitől, erre 
reagált a főpásztor által megren-
delt freskó. Tisztelettel kell ezért 
adóznunk a tudós főpap emléké-
nek, s imádkoznunk kell érte – 

zárta köszöntőjét Ternyák érsek.
A megnyitón Balogh Ferenc, 

az egri Főegyházmegyei Könyv-
tár igazgatója, a kiállítás kurá-
tora a tárlat előzményeiről el-
mondta: Ternyák érsek gondo-
lata volt, látva elődje fényképeit, 
hogy azokat személyes tárgyak-
kal kiegészítve, be kellene mu-
tatni a nagyközönségnek. 

A Czapik 75 című időszaki ki-
állítás június 30-ig látható az Ér-
seki Palota Látogatóközpontban.

„Isten munkatársai vagyunk” 
(1Kor 3,9) mottóval rendez-
ték meg május 12-én, szomba-
ton az egri bazilikában az Egy-
házközségi munkatársak talál-
kozóját. A regisztrációt köve-
tően napközi imaórára került 
sor, amikor is az Érseki Papne-
velő Intézet kispapjaival együtt 
imádkozott a főszékesegyházat 
zsúfolásig megtöltő közösség.

Ezután a találkozó színhelyét, 
a főszékesegyházat mutatta be 
Csizmadia István, a bazilika plé-
bánosa. Az Egri Főegyházme-
gye katedrálisa, Magyarország 
második legnagyobb temploma. 
1831 és 1836 között épült. Ünne-
pélyes felszentelése 1837. május 
6–7-én volt.

Ezt követően Ternyák Csaba 
egri érsek köszöntötte a találko-
zó résztvevőit. Megköszönte a pa-
poknak, hogy erre az alkalomra 
elhozták legközvetlenebb mun-
katársaikat, azokat a híveket, 
akik a főegyházmegye mintegy 
600 templomában segítik mun-
kájukat. A főpásztor elmondta: 
„január elsején a körlevelemben 
úgy fogalmaztam, hogy ennek 
a találkozónak az lesz a fő célja, 
hogy a lelkipásztorok közvetlen 
munkatársait megerősítsük Is-
tenbe vetett hitükben, egyházi 
elkötelezettségükben és a közös-
ség szolgálatában”. 

Az Egri Hittudományi Főis-
kola tanárainak előadásai kö-
vetkeztek.  Racs Csaba teoló-
giai tanár, egerbaktai plébá-
nos „Szolgálattevők a jeruzsá-
lemi templomban” címmel tar-
tott előadást.  Török László teoló-
giai tanár, egerszalóki plébános 
előadásának címe: „Az aposto-
lok munkatársai az Újszövetség-
ben” volt. Míg Linczenbold Le-
vente teológiai tanár, tardi plébá-
nos  „A plébánia, mint élő közös-
ség” címmel arról beszélt, hogy 
a szeretet több, mint az én igaz-

ságom. Kiemelte: a plébánia nem 
pusztán egy épület, hanem a hí-
vek közössége. 

Majd Jan Zwart: Tocca című 
művét adta elő orgonán Urbán 
Péter, az egri bazilika karnagya.

A tanúságtevők között a 
felnémeti Köböl Zsolt a szent-
miséken történő felolvasói szol-
gálatról beszélt. Ferenczi Ta-
más az egri bazilika sekrestyé-
se több mint két évtizedes tevé-
kenységéről szólt. Szekeres Jó-
zsef törökszentmiklósi kántor 
több mint húsz éve végzi főállás-
ban a kántori szolgálatot. Bata Já-
nos ostorosi egyházközségi vilá-
gi elnök azt az összefogást mu-
tatta be, amely a településen ki-
bontakozott, ennek eredménye, 

a plébános számíthat híveire a 
mindennapi életben. 

Török Julianna, a gyöngyö-
si Szent Bernát Templom admi-
nisztrátora a plébániai irodai 
munka szépségeit és sokszínű-
ségét mutatta be, míg Bossányi 
László, az érsekség plébániai 
könyvelési egységének vezetője 
a plébániai pénztárosi szolgálat 
fontosságát hangsúlyozta.

A nap fénypontja az érse-
ki szentmise volt. Ternyák ér-
sek homíliájában így fogalma-
zott: „Ha Isten munkatársai va-
gyunk, akkor nekünk is úgy kell 
viselkednünk, mint ő tette. Nem 
számonkérni, nem hatalmas-
kodni, nem éreztetni mások fö-
lött a hatalmunkat, hanem min-

denekelőtt szolgálni, hozzásegí-
teni másokat ahhoz, hogy felis-
merjék Isten jóságát és ember-
szeretetét és ők is tanítványául 
szegődjenek.”  

Legyünk tudatában annak, 
hogy végezzünk bármilyen fon-
tos szolgálatot az egyházban, ke-
resztény identitásunkat nem az 
adja, hogy milyen feladatot, mi-
lyen szolgálatot látunk el az egy-
házközségben. 

Legyen fontosabb az, hogy 
megkeresztelt ember vagyok, 
minthogy én gyűjtöm össze a hí-
vek adományait, hogy szépen ki-
takarítom és feldíszítem a temp-
lomot, hogy rendben tartom a 
sekrestyét, hogy házvezetőnő, 
irodista, kántor, áldoztató vagy 
lelkipásztori kisegítő vagyok, 
miként a papi identitást is meg-
előzi az, hogy Krisztushoz tar-
tozom, az ő tanítványa vagyok. 
Szent Ágoston püspök példája le-
begjen mindannyiunk, minden 
egyházi tisztségviselő szeme 
előtt, aki csodálatos tömörséggel 
fogalmazta meg, hogy az egyhá-
zi szolgálatok a közösség építésé-
ért vannak: „Értetek vagyok püs-
pök, veletek vagyok keresztény”.

Az ebédet követően Lorettói li-
tániával, majd a főpásztori áldás-
sal zárult a találkozó.

Homa János

jegyzet

Az Oltáriszentségnek min-
den esztendőben két ün-
nepe van: Nagycsütörtö-

kön emlékezünk az utolsó vacso-
rára és a szentség alapítására. A 
Szentháromság vasárnapját kö-
vető vasárnap pedig ünnepeljük 
Úrnapját, Krisztus testének és 
vérének ünnepét. Az ünnep sa-
játossága, hogy a templom kö-
rül sátrakat, illetve oltárokat ál-
lítunk, és szentséges körmene-
tet tartunk. A négy égtáj felé ál-
lított oltárokkal és részvételünk-
kel megvalljuk hitünket, és ki-
fejezzük a szentségi Jézus irán-
ti szeretetünket. Nagy áldás és 
nagy ajándék számunkra az Eu-
charisztia. A jelentőségét három 
mondatban is összefoglalhatjuk: 
Krisztus értünk (a szentmisé-
ben), Krisztus bennünk (a szent-
áldozásban) és Krisztus közöt-
tünk (a szentségházban).

Az Oltáriszentség, mint szent-
ség elsősorban szentmisét, az Eu-
charisztia megünneplését jelenti, 
amelyhez hozzátartozik a szentál-
dozás. A szentáldozás révén erő-

södik a Krisztussal való egysé-
günk és életközösségünk. Az eu-
charisztikus lelkiség másik fontos 
jele és eszköze a szentségimádás. 
Jézus szentségi, de valóságos je-
lenlétéből következik, hogy az Eu-
charisztiában jelenlévő Krisztus-

nak kijár a tiszteletnek az a for-
mája, amit imádásnak szoktunk 
mondani, hiszen Őbenne, aki az 
Oltáriszentségben nekünk ajándé-
kozza magát, egyben az Isten Fiá-
val találkozunk. Már Szent Ágos-
ton, egyházunk nagy tanítója is 
azt írja, hogy „senki sem eszi ezt 
a testet anélkül, hogy előbb ne 
imádná; és bűnt követnénk el, ha 
nem imádnánk”. 

Kétségtelen tény, hogy az első 
keresztény évezredben nem volt 
szokásban az Oltáriszentség 
imádása szentmisén kívül. Az 
Eucharisztiát csak azért őriz-
ték, hogy azt el tudják vinni a 

betegeknek is. Csak a 13. szá-
zadtól vált általánossá a gondo-
lat, hogy az Oltáriszentséget, il-
letve a szentségi Jézust imádni 
kell. Főként a reformációt köve-
tően erősödött meg a szentség-
imádás szokása. Hasznosnak bi-

zonyult, mert így beléivódott a 
katolikus hívek lelkiségébe Jézus 
eucharisztikus jelenlétének tuda-
ta, a megmaradó szentség hite. 
Ahogyan az ószövetségi vallásos-
ságban fontos volt az a meggyő-
ződés, hogy a szövetség Istenével 
a jeruzsálemi templomban lehet 
találkozni, úgy a katolikus lelki-
ség egyre jobban elmélyítette azt 
a gondolatot, hogy a feltámadt 
Jézus jelenléte az Egyházban, ki-
váltképpen az eucharisztikus szí-
nek alatt való jelenlétben mutat-
kozik meg.

A II. Vatikáni Zsinat után kez-
dett háttérbe szorulni a szent-

ségimádás, mert egyesek túlzot-
tan azt hangsúlyozták, hogy a 
szentmise és a szentáldozás fon-
tosabb, mint a megmaradó Eu-
charisztia és annak imádása, 
hiszen Jézus azt mondta: „vegyé-
tek és egyétek”.  Nyilvánvaló, 
hogy ez a szemléletmód nem he-
lyes. A szentáldozás és a szent-
ségimádás nem egymás mel-
lett állnak, főleg nem egymással 
szemben, hanem elválaszthatat-
lanul összetartoznak. XVI. Be-
nedek pápa szerint: „A szentál-
dozás csak akkor éri el a maga 
mélységét, hogyha az imádás 
kíséri és övezi” (A liturgia szel-
leme, 81). 

A szentséglátogatásoknál  
és szentségimádásnál lé-
nyeges, hogy egységben 

maradjanak a szentmisével, 
amely keresztény életünk forrá-
sa és csúcsa. Olyan tiszta for-
rás, amelyből mindnyájan merít-
hetünk az Eucharisztia ünneplé-
se által, a szentáldozásban és a 
szentségimádás formájában.

Dolhai Lajos

Szentségimádás

Egyházközségi munkatársak találkozója az egri bazilikában

„Isten munkatársai vagyunk”
június üzenete

„Tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok  
és alázatos szívű” (Mt 11,29).

ternyák Csaba: A találkozó fő célja, hogy a lelkipásztorok közvetlen munkatársait megerősítsük Istenbe ve-
tett hitükben, egyházi elkötelezettségükben és a közösség szolgálatában Fotó: Huszár Márk

Czapik gyula érsek

Szmrecsányi Lajos érsek

Czapik 75

Alkotó évtizedek az 
egyház szolgálatában
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Bérmálás 

Bérmálással egyBekötött 
szentmisét mutatott be az egri 
főpásztor május 6-án Török-
szentmiklóson, a Szenthárom-
ság-templomban. A szertartás 
a háromnapos Mindszenty-
megemlékezés csúcspontja 
volt. Ternyák Csaba szentbe-
szédében Jézus Krisztus sze-
retetre vonatkozó parancsára 
utalva hangsúlyozta: ha a mai 
ember a szeretetről beszél, 
gyakran csak az érzelmekre 
gondol. Jézus azonban annak 
mértékére mutatott rá, amikor 
azt tanította: „úgy szeressétek 
egymást, amint én szerettelek 
titeket”. Ő pedig annyira szere-
tett, hogy életét adta értünk – 
mondta a főpásztor. 

 „Szentéj – 
Pünkösd a hegyen”
Pünkösd éjszakáján szentség-
imádással egybekötött Szent-
lélekváró virrasztást tartott a 
Hegyközi Karizmatikus Meg-
újulás a sátoraljaújhelyi Szár-
hegy (Magyar Kálvária) tete-
jén lévő Szent István kápol-
nánál. A szombat délután fél 
5-től vasárnap reggel 8-ig tar-
tó összejövetel középpontjá-
ban az Eucharisztia állt. 

Egerszalóki  
Ifjúsági Találkozó
az Idén július 11. és 15. kö-
zött kerül sor a 35. Eger-
szalóki Ifjúsági Találkozó-
ra és Lelkigyakorlatra. Az öt-
napos programban a szent-
misék mellett előadások, 
zenei programok, koncer-
tek, kiscsoportos beszélge-
tések várják a résztvevőket. 
További információ: www.
szalokitalalkozok.hu honla-
pon található.

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

Fazekas Lajos

Megérintettél…
Megérintettél, Uram, 
mint fény a földet. 
S mint fénytől a fák, 
Életre keltem Tőled.

Termővé tettél, Uram, 
mint fény a fákat, 
Zúgnak a telt fák 
S én – hálából – imádlak.

S mint fákat a szél, 
Ha megérint a halál, 
– csak testem remeg, 
mely mindig magában áll, –

csonttá dermeszthet 
a Vég, egyenlő-tevőn – 
Lelkem átveszed 
a nap- s éj-faló időn.

a HónaP verse

Fazekas Lajos (1946 -) költő. 
Megjelent műve: Kereszt a he-
gyen 1965.

2018. JúnIUS

Balla Józsefné a Felsőzsolcai 
Szent István Katolikus Általános 
Iskola tanára a Szent Gellért-díj 
ezüst fokozatát vehette át az idei 
tanévben Ternyák Csaba egri ér-
sektől. Putz József igazgató szerint 
Balla Józsefné pedagógiai tevé-
kenységének meghatározó részét 
alkotja az iskola hitéletében va-
ló közreműködése. Lelkinapokat 
szervez, hittantáborokat vezet, 
egyházi ünnepekhez kapcsolódó 
rendezvényeket bonyolít le. Tanít-
ványait hittanversenyekre készí-
ti fel. Mindennapi munkája során 
igyekszik ráirányítani a tanulók 
figyelmét keresztény hitük meg-
élésének fontosságára. Mély elhi-
vatottságot érez a hátrányos hely-
zetű gyermekek sorsának javítá-
sa iránt. Jó kapcsolatot ápol a ta-
nulók családjaival. A szülők is bi-
zalommal fordulnak hozzá.

– 31 éve dolgozom pedagógus-
ként – mondta Balla Józsefné. – 
Olyan szerencsés vagyok, hogy 
mindezt szülővárosomban te-
hettem, és hat éve immár kato-
likus általános iskolában. Nyír-
egyházán végeztem orosz-törté-
nelem szakos általános iskolai 
tanárként. Azért választottam 

ezt a korosztályt, mert az oktatás 
mellett a nevelés is mindig fontos 
volt számomra. Nagyon szeretek 
osztályfőnökként is foglalkozni 
a gyermekekkel. A mi pályán-
kon különösen meghatározó a 
személyes példamutatás. Többek 
között ezért is tartom lényeges-
nek a folyamatos önképzést, az 
elmúlt években végeztem az Egri 
Hittudományi Főiskolán, jelenleg 
pedig az Egri Eszterházy Károly 
Egyetem Jászberényi campusá-
nak vagyok hallgatója. Ezzel is 
példát mutatva a gyerekeknek, 
hogy a tanulásnak életünk részé-
vé kell válnia. Osztályfőnökként 
és hitoktatóként egyaránt fontos-

nak tartom, hogy tanítványaimat 
és családjaikat bevezessem a ke-
resztény életbe. Mindezen célja-
im megvalósításához a tantestü-
let támogatását is magaménak 
tudhatom, a mindennapok gond-
jaiban, egy emberként segítjük 
egymás munkáját. 

A magánéletemből is sok erőt 
meríthetek, hiszen immár felnőtt 
gyermekeim és férjem is teljes 
egészében mellettem állnak, át-
érzik és nagyra értékelik hivatá-
som szépségét. Minden nap hálát 
adok az Úrnak azért, hogy ilyen 
lehetőséget biztosít számomra, 
mely által tovább adhatom az Ő 
Igéjét és szeretetét.  homa János

Az oktatás mellett a nevelés is mindig fontos volt számomra

Meghatározó a személyes 
példamutatás az oktatásban

Május 25-én negyedik alka-
lommal került sor az Egri Érsek 
Bora kitüntető címek átadására. 
Az Érseki Palota dísztermében 
tartott ünnepségen Ficzek Lász-

ló általános helynök köszönetet 
mondott az Egri Főegyházmegye 
területén működő hegyközségek-
nek és dr. Gál Lajos borásznak, az 
Eszterházy Károly Egyetem taná-

rának, aki a zsűri munkáját koor-
dinálta.  Megköszönte, hogy a cí-
met elnyert borászatok elhelyezik 
a kitüntetett borok palackjain az 
Egri Érsek Bora 2018 címkét.

Átadták az Egri Érsek Bora 
2018 kitüntető címeket

Czókoly Sándor
„1989. május 28-án, 

Ózdon láttam meg a 
napvilágot. Bár 18 na-
pos koromban meg let-
tem keresztelve, vallá-
sos nevelést nem kap-
tam. Gimnáziumi éveim 
során kezdtem el foglal-
kozni az Úr dolgaival. 
Miután kilencedikes ko-
romban, irodalomórán 
megismerkedhettem a 
Bibliával, azon belül is 
a 23. zsoltárral, József 
történetével és a tékozló 
fiú példázattal; saját kí-
váncsiságomtól vezérel-
ve, rendszeresen olvas-
ni kezdtem a Bibliát. Az 
evangéliumok különös 
hatással voltak rám. 

Elkezdtem rendszere-
sen imádkozni, és egy 
alkalommal arra a dön-
tésre jutottam, hogy el-
megyek egy vasárnapi szentmisére. Itt egy nagy fordulaton men-
tem keresztül. A szentmise világa teljesen magával ragadott, és az 
Úr háza után egyre jobban vágyakoztam. Hamarosan már külön-
féle szolgálatokat is végeztem a liturgián és az egyházközségben 
is. Az akkori plébánosom észrevette az Isten iránti elköteleződése-
met, és felkarolt. Azt követően pedig, hogy egy napon megkérdez-
te tőlem: nem szeretnék-e pap lenni; kihangosította azt a legbelső 
vágyamat, amelyet én hangosan nem mertem megfogalmazni, és 
amelyre a válaszom egy örömteli „igen” volt. Nagyon hálás vagyok 
Székely Dénes atyának azért, hogy segített bennem kibontakoztat-
ni az Istentől kapott hivatást. 

A szemináriumban eltöltött éveimre boldogan gondolok visz-
sza. Természetesen értek megpróbáltatások, de a felkészülés idejét 
az öröm jellemezte. Ez volt az az időszak, amely során mélyebben 
megismerkedhettem Istennel, az ő szeretetével, hosszan tűrésével, 
és csodálatos szépségével. 

Jelmondatom: „Az Úr az én Pásztorom…” (Zsolt 23, 1).
Hálás szívvel köszönöm mindazoknak az imáit és támogatását, 

akik mellettem álltak felkészülésem ideje alatt. Isten áldja mind-
nyájukat!”

Drahos Dávid
„25 éves vagyok, For-

róról származom. Ez a fa-
lu a szülőfalum, itt nőttem 
fel húgommal együtt. Kö-
zépiskolába Miskolcra a 
Bláthy Ottó Villamosipari 
Szakgimnáziumba jár-
tam. Kollégiumban a Kele-
men Didák Minorita Kol-
légiumban éltem, mely a 
hivatásom szempontjából 
meghatározó volt. Gyer-
mekkoromban vallásos 
nevelésben részesültem, 
sokszor ott álltam az oltár 
mellett ministránsként; a 
miskolci kollégiumban is 
megtaláltam az utat az ol-
tár szolgálathoz.

 A fordulópont az volt 
az életemben, mikor el-
kezdtem járni a plébánián 
egy ifjúsági csoportba. Na-
gyon jó volt megtapasztal-
ni, hogy vannak más fia-
talok rajtam kívül, akiket szintén vonz, hogy a Jóistent minél job-
ban megismerjék. 

A hivatás gondolata mégsem ekkor, hanem később, 16 évesen 
egy ifjúsági táborban fogalmazódott meg bennem, amely szép, 
ugyanakkor hihetetlen és megrázó is volt. Ehhez hasonló gondola-
tok járhattak a fejemben: „Én pap? - Az nem lehet! De hát én mér-
nöknek készülök…” A táborból tele kérdésekkel mentem haza és 
Isten nem hagyta válaszok nélkül kérdéseimet. 

A szemináriumi éveimben megtapasztalhattam az Isten sze-
retetét és gondoskodó jóságát. Az Istennek egy ilyen gondosodá-
sa volt az is, hogy a miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnáziumban 
egy évet dolgozhattam, mint iskolalelkészségi munkatárs és kollé-
giumi nevelő. Hálás vagyok a jezsuitáknak, tanároknak és diákok-
nak, hogy ezt az egy évet velük tölthettem. 

Papi jelmondatom:  „Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy 
szeretlek” (Jn 21,17).

Hálával tekintek vissza a mögöttem álló 7 évre, melyben megta-
pasztalhattam nemcsak az Isten szeretetét és gondoskodását, ha-
nem minden emberét, aki mellettem állt imával, segítséggel, báto-
rítással és útmutatással. Életükre Isten bőséges áldását kívánom!”

Papszentelés az 
egri bazilikában

A június 16-án 10 órakor 
kezdődő szentmise 
keretében két diakónust 
szentel pappá Ternyák Csaba 
érsek az egri bazilikában. 

Az Egri Érsek Bora 2018 címet kapták
•  Bükki borvidék, fehér bor kategóri-

ában a Roszkos Szőlőbirtok és Pince, 
Tramini 2017-es évjáratú bora.

•  Jászság, fehér bor kategóriában a Túri 
Pince, Cserszegi Fűszeres 2015-ös év-
járatú bora.

•  Mátrai borvidék, fehér bor kategó-
riában a Bárdos és Fia Pincészet Bt., 
Chardonnay 2017-es évjáratú bora. 

•  Mátrai borvidék, rosé kategóriában 
a Bárdos és Fia Pincészet Bt., Rosé 

2017-es évjáratú bora.
•  Tokaji borvidék, száraz kategóriában 

a Péter Pincészet, Tokaji Kabar 2016-
os évjáratú bora.

•  Tokaji borvidék, édes kategóriában a 
Dobogó Pincészet Kft., Tokaji Aszú 5 
puttonyos, 2013-as évjáratú bora. 

•  Egri borvidék, fehér kategóriában a 
Kőporos Borászat Kft., Chardonnay 
2013-as évjáratú bora.

•  Egri borvidék, vörös kategóriában a 

Kőporos Borászat Kft., Vörös-Fekete 
2013-as évjáratú bora.

•  Egri borvidék, bikavér kategóriában, 
Thummerer Vilmos, Egri Bikavér Grand 
Superior, 2015-ös évjáratú bora 
(Nagy-Eged-dűlő).

Az Egri Érsek Misebora 
2018 címet kapta:
•  Tokaji borvidék, Péter Pincészet,  

Szamorodni 2013-as évjáratú bora.

Pünkösdhétfői zarándoklat 
Szent Erzsébet szülővárosában

A sárospataki plébánia meg-
hívására több száz hívő vett 
részt Sárospatakon Pünkösd-
hétfőn, a Boldogságos Szűz Má-
ria, az Egyház Anyja emléknap-
ján, a Szent Erzsébet szentté ava-
tásának 783. évfordulója alkal-
mából rendezett ünnepségen. A  
zarándokok köszöntését követő 

katekézist, Az Eucharisztia az 
élet és a szentség forrása a csa-
ládban címmel Linczenbold Le-
vente teológiai tanár, tardi plé-
bános tartotta. 

Ezután az ünnepi szentmisére 
került sor, melynek főcelebránsa 
Böcskei László nagyváradi me-
gyéspüspök volt. Ezt követte  

a körmenet a Szent Erzsébet 
ereklyével, majd megáldották a 
Szent Erzsébet Útra induló za-
rándokokat. 

Szent Erzsébet Sárospatakon 
született. Az 1207-1231 között 
élt hercegnő II. András magyar 
király és Gertrúd lánya volt, 
1235-ben avatták szentté.


