
Tizenegyedik alkalommal ke-
rül megrendezésre az Egyház-
megyei ministráns találkozó 
2018. október 6-án, szombaton, 
az egri bazilikában. A találkozó 

meghívott vendége Veres And-
rás, a győri egyházmegye püs-
pöke, az MKPK elnöke. A talál-
kozó mottója: „Kit küldjek el? Ki 
megy el nekünk?” (Iz 6,8).

Szeptember 14-én kezdődött 
a háromnapos egri Fájdalmas 
Anya búcsú. Az első napon a 
rózsafüzér imádságot kereszt-
út követte, majd Szabó József, a 
szeminárium spirituálisa muta-
tott be szentmisét a szenvedély-
betegekért és lelki válságban lé-
vőkért. Ezt követően a hívek  
megismerhették a servita nővé-
rek történetét, Fazakas Mária 
Gyöngyi szerzetes előadásából.

Másnap a Fájdalmas Anya ke-
resztútja után hálaadó szent-
misét mutatott be Hajlák Atti-
la atya, a rózsafüzér imádságot 
követően pedig a családokért 
imádkoztak a jelenlévők. A na-
pot szentségimádás zárta.

A zárónapon reggel az idő-
sekért, betegekért mutattak be 

szentmisét, majd 11 órától a bú-
csú ünnepi szentmiséjét Kiss-
Rigó László szeged-csanádi me-
gyéspüspök mutatta be az eg-
ri Servita templom udvarán. 
Annak az istenszülő Máriá-
nak, akit gyakran a „boldogsá-
gos” jelzővel illetünk a mai na-
pon a fájdalmaira nemhogy em-
lékezünk, de még ünnepeljük is 
– mondta beszédében a püspök 
hozzátéve, ez egy önellentmon-
dásnak, paradoxonnak tűnhet. 
A Megváltó édesanyjának len-
ni nagy megtiszteltetés és lát-
szólag diadalmenet, a valóság-
ban azonban számos gyötrelem, 
szenvedés kísérte életét – tette 
hozzá Kiss-Rigó László, majd a 
szentírási történetek révén pél-
dának hozta a szűzi fogantatást, 
amikor azt találgatták, vajon ki 
a gyermek apja, de megemlítet-
te a betlehemi megalázottságot, 
a nélkülözést, később az Egyip-
tomba való menekülést és végül 
Jézus kínhalálát, amelyet végig 
kellett néznie.

A főpásztor kiemelte: az em-
ber a rosszat elfelejti, a jónak 
örül. Mária életében nem úgy 
értelmezte, hogy el kell feledni 
az eseményeket, megélte a fáj-
dalmakat és mégis boldog volt. 
Jézus szavait igazolta ezzel: „bol-
dogok, akik sírnak, mert vigasz-
talást nyernek”. 

A búcsú a környékbeli utcá-
kon vonuló körmenettel, lorettói 
litániával és a zarándokok elbo-
csátásával zárult.

Két új tagintézménnyel kezd-
te meg a mostani tanévet a ba-
latoni székhelyű Gárdonyi Gé-
za Katolikus Általános Isko-
la és Óvoda. Szeptembertől az 
Egri Főegyházmegye fenntar-
tásába került a balatoni és a 
borsodszentgyörgyi óvoda is. 
Az iskolák mind Borsodszent-
györgyön, mind Balatonban - a 
mikófalvi telephellyel együtt - 
már öt éve egyházi iskolaként 
működnek. Azóta gyarapodott 
a tanulói létszám, erősödött a 
gyermekek és az itt dolgozó pe-
dagógusok hitélete. A szeptem-
ber 2-ai ünnepségen Ternyák 
Csaba érsek megáldotta a tagin-
tézményeket, majd az óvodások 
kis műsorral köszöntötték az új 
fenntartó képviselőit.

Udzeliné Murányi Enikő és 
Németh Gyula polgármeste-
rek, az óvodák előző fenntartói-
nak képviseletében elmondták, 
nyugodt szívvel adják át az óvo-
dáikat az egyháznak, mert öt év 
óta mindkét iskolának jó gazdá-
ja volt az Egri Főegyházmegye 
a szülők, a gyermekek és az ott 

dolgozó pedagógusok megelé-
gedésére. 

Az ünnepség végén Csuhajné 
Érsek Klára intézményvezető 
köszönte meg a főpásztornak, 
hogy ettől a tanévtől a két tele-
pülésen már a 3-14 éves korosz-
tály nevelődhet a katolikus ke-
resztény értékrend szerint.

JEGYZET

Mostanában még napila-
pok is beszámolnak ar-
ról, ha a helyi plébá-

nos megáldotta a falu új óvodá-
ját, az egyházmegye püspöke pe-
dig felszentelte a templom új ol-
tárát. Néha előfordul, hogy az új-
ságírók nem egészen helyesen fo-
galmaznak. Például arról írnak, 
hogy átadták és a helyi plébános 
közreműködésével felszentelték 
a község felújított iskoláját. So-
kan vannak olyanok, akik nem 
látják a különbséget az egyházi 
áldások és a szentelések között. 
Pedig a régi latin közmondás 
szerint: „aki jól különbözteti meg 
a fogalmakat, az jól tanít” (Qui 
bene distinguit, bene docet).

Mindenekelőtt azt kell tud-
nunk, hogy az áldások és a szen-
telések az Egyház szentelményei. 
Olyan szent jelek és liturgikus 
cselekmények, amelyek – ha hit-
tel fogadjuk – kegyelmet köz-
vetítenek. A katolikus Egyház-
ban sokféle szentelménnyel ta-
lálkozunk. Az ismertebbek: a 
szenteltvíz, a szentelt gyertya, a 
házszentelés, a hamvazkodás, 
a balázsáldás. Abban külön-
böznek a szentségektől, hogy a 
szentségeket Krisztus alapította, 
a szentelményeket pedig az Egy-

ház. A szentelmények tulajdon-
képpen az Egyháznak, a Krisz-
tus által alapított lelki-kegyelmi 
közösségnek a könyörgő imád-
ságai, amelyek biztosan hatéko-
nyabbak, mint a mi személyes 

imádságaink. Bár egyénileg is 
imádkozhatok azért, hogy az Is-
ten áldja meg az új házamat, de 
ha plébános végzi el a házszen-
telést, akkor az ő személyében 
az egész Egyház könyörög azért, 
hogy az Isten áldása szálljon az 
új házra és minden lakójára.

A szentelményeket két cso-
portba szoktuk osztani: a szen-
telések és az áldások. A szente-
lés olyan ünnepélyes szertartás, 
mellyel egy személyt vagy vala-
mely dolgot állandó jelleggel az 
Isten szolgálatára rendelnek, 
ami által az illető személy vagy 
dolog törvényesen és liturgikus 
módon megszentelt személlyé, il-
letve dologgá válik. Maga a rí-
tus legtöbbször olajjal való meg-
kenéssel jár (pl. templom-, ol-
tár-, harangszentelés stb.). Már 
a választott nép életében is ta-

lálkozunk ezekkel (pl. temp-
lomszentelés: 1Kir 8,22-64; Ezd 
6,22;, frigyszekrény: 2Sám 6,7) 
A felszenteléseket legtöbbször a 
püspök végzi, de szükség esetén 
a pap is végezheti. 

Az ünnepélyes áldásokkal 
még gyakrabban találkozunk. 
Az áldás tulajdonképpen egy 
kérő imádság, melyben az Egy-
ház közbenjár azért, hogy Isten 
üdvösségesen hasson a megál-
dottra (pl. ház, autó, betegek), il-
letve adjon jólétet és kegyelmet 
számukra. Már a Bibliában is 
nagyon gyakran találkozunk ál-
dásokkal: Isten megáldotta az 
ősszülőket (Ter 1,28), Noét (Ter 
9,1), Ábrahámot (Ter 12,2) és a 
választott nép történelmében is 
fontos szerepe volt a személyek 
és tárgyak megáldásának. Gon-
dolhatunk az ároni áldásra is, 
amelyet mindnyájan ismerünk 
(Szám 6,24-26). Az Ószövetség-
ben és az Újszövetségben a fel-
szentelt papok ünnepélyes for-
mában is közvetítették Isten ál-
dását a népnek, de az istenfé-

lő szülők is megáldották a gyer-
mekeiket, a gyermek pedig meg-
áldotta szüleit. Már az ősegyház 
életében is megjelentek az áldá-
sok. A második századból fenn-
maradt liturgikus szövegek meg-

őriztek számunkra különbö-
ző áldó imádságokat (olaj, méz, 
bor, gyümölcs stb.). Az Egyház 
megáldja nemcsak az embere-
ket, hanem a tárgyakat, sőt oly-
kor még az állatokat is. Ezeket 
azonban mindig csak azért és 
annyiban áldja meg, amennyi-
ben az emberrel vonatkozásban 
vannak, úgyhogy ezek megál-
dása tulajdonképpen az ember 
közvetett megszentelése. 

Az egyszerű áldás 
(benedictio) általában 
imádsággal és szenteltvíz-

zel való meghintéssel történik. A 
leggyakrabban használt áldást 
kísérő jelek: a kéz kiterjesztése 
és a kereszt jelének alkalmazá-
sa. Fogadjuk szívesen és öröm-
mel Egyházunk áldásait, ame-
lyekkel a gondviselő Isten segíte-
ni akar bennünket. Dolhai Lajos

Szentelések és áldások

Katolikus óvoda Jászalsószentgyörgyön
Az Egri Főegyházmegye fenntartásában kezdte meg működését a 
mostani tanévtől a jászalsószentgyörgyi óvoda is. Juhász Ferenc atya, 
az EKIF elnöke volt jelen az óvoda átadásának ünnepén szeptember 
3-án. Ternyák Csaba érsek köszöntését tolmácsolva megáldotta az 
óvodát. A Szent György Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskolában  – ez az új intézmény neve – jelenleg 289 tanuló, 
27 pedagógus, 101 óvodás, 10 óvónő kezdte meg a tanévet.

Megáldották az 
átvett óvodákat

OKTÓBER ÜZENETE
„Akiket Isten lelke vezérel, azok Isten fiai” 

(Róm 8,14).

Óvodások és iskolások a jászalsószentgyörgyi templomban  

A szentmise körmenettel zárult

Egyházmegyei
ministráns találkozó

A Fájdalmas Anya ünnepe

Az egri 
bazilika 
búcsúja

Szeptember 30-án tartot-
ták a Szent Mihály arkangyal-
nak szentelt egri bazilika búcsú-
ját, az ünnep keretében Štefan 
Sečka a Sze-
pesi Egyház-
megye püs-
pöke muta-
tott be szent-
misét a főszé-
keseg yház -
ban. A Sze-
pesi Egyház-
megye 2011-
ben kinevezett megyéspüspöke 
1953-ban született. Pozsonyban 
végezte el a nagyszemináriumot, 
majd 1976-ban szentelték pappá. 

Štefan Sečka szentbeszédé-
ben a szentmise evangéliumi 
részéről, Natánael meghívásá-
ról elmélkedett. Mint elmond-
ta: minden ember az Úristentől 
legkevesebb három meghívást 
kap: meghívást az életre, meghí-
vást a Krisztussal való életre, és 
különleges meghívást hivatása 
beteljesítésére. Beszédében a fő 
hangsúlyt ez utóbbira helyezte. 
Az Úr Jézus is hűen teljesítette 
hivatását és küldetését. Feltette 
e kérdést: jellemző-e ránk a hi-
vatásunkhoz való hűség? Azért 
fontos ez, mert ettől nem csak az 
üdvösségünk és a boldogságunk 
függ, hanem a tartalommal teli 
életörömünk is. Az öröm, amely 
abból ered, hogy élethivatásun-
kat, és az abból eredő feladatain-
kat hűen és helyesen teljesítjük.

Hangsúlyozta: mindig annak 
megfelelően cselekedjünk, ami-
re meghívást kaptunk, és éljünk 
méltón ahhoz a hivatáshoz, ame-
lyet kaptunk. Legyünk Jézus 
Krisztus tanúi. Szent Mihály fő-
angyal közbenjárására áldjon 
meg minket az Úr.

Búcsú Diósgyőrben 
Háromnapos lelkigyakorlat-

tal készültek a diósgyőri Szűz 
Mária Szent Neve plébánia bú-
csújára az egyházközség hívei 
és a Miskolc más plébániáiról 
érkező vendégek. A templom fel-
újítási munkálatai miatt idén a 
plébánia udvarán állították fel a 
szabadtéri oltárt, amely előtt Mi-
kolai Vince kanonok, főesperes, 

pápai prelátus, plébános mutat-
ta be a szentmisét, amely körme-
nettel zárult. 

Délután, a plébánia előtt ácsolt 
színpadon műsorral kedvesked-
tek a híveknek többek között a 
Diósgyőri Szent Ferenc Katoli-
kus Általános Iskola tanulói és 
a Kisboldogasszony Óvoda gyer-
mekei is.

Kiss-Rigó László megyéspüspök
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Életünk Krisztus

EZZEL a címmel szervezett 
programot szeptember 15-én 
az Ózdi II. János Pál Katolikus 
Általános Iskola. Elsőként Sző-
ke Gábor plébános tartott elő-
adást Krisztus az életünkben, 
mint jó barát címmel. A tanú-
ságtételeket követően sokan 
vettek részt a szentségimádá-
son, melyet Bárdos Krisztián, 
arlói plébániai kormányzó ve-
zetett. Az arlói ferences nővé-
rek közbenjáró imádsága után 
Linczenbold Levente  teoló-
giai tanár, tardi plébános be-
szélt arról, hogy hogyan nyilvá-
nul meg Krisztus szeretete az 
Oltáriszentségben, majd a na-
pot szentmise zárta, melynek 
főcelebránsa Ficzek László ál-
talános helynök, irodaigazgató 
volt. Másnap a Szent Kereszt 
templom búcsúját tartották a 
városban, az ünnepi szentmi-
sét Bosák Nándor nyugalma-
zott Debrecen – Nyíregyházi 
megyéspüspök mondta.

Karitász csoportok 
találkozója
SZEPTEMBER 29-ÉN tartották az 
egri bazilikában a Karitász 
csoportok egyházmegyei talál-
kozóját. Az érseki szentmise 
előtt Papp Miklós atya tartott 
előadást a segítő tevékenység 
morális kérdéseiről. Délután 
újabb előadások, beszámolók 
és tanúságtételek sora követ-
kezett. Az egész napos prog-
ram litániával fejeződött be.

Jubilál az egri 
Szent Imre iskola
HUSZONÖTÖDIK, jubileumi tanév-
nyitóját szeptember 3-án tar-
totta az egri Szent Imre Kato-
likus Általános Iskola az egri 
székesegyház falai között. Az 
intézmény történelmi napokat 
él meg, hiszen az elmúlt évben 
az Egri Főegyházmegye dönté-
se alapján a korábbi Ward Má-
ria Általános Iskola és Gimná-
zium beolvadt az intézménybe, 
így idén több mint 750 diák 
kezdte meg a tanévet a Szent 
Imrében. Valkó Viktor intéz-
ményvezető elmondta: nagy 
reményekkel tervezik a kibő-
vült Szent Imre iskola jövőjét. 
A tanári-, szülői- és diákközös-
ség összehangolása jó úton 
halad, s ez a jubileumi tanév is 
sok lehetőséget ígér e téren.  
A tanévnyitó ünnepi szentmi-
séjét Ternyák Csaba érsek mu-
tatta be.

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

     Csoóri Sándor

Rejtsétek el a csodát
Olyan meztelen minden s olyan kiszámított.
Rejtsétek el a csodát, hogy megszeressem!
Mint háromszög-fejű sáskák, idegesen
fölzabálják a világot a magyarázatok.

Nem kapok szívdobogást már semmitől sem.
Úgy nézem meg az égbontó csodákat,
mint zsákruhás nőt, labdázó elefántot,
türelmetlenül, dúltan, ideiglenesen

s egy őrültet keresek magamban folyton,
gépeknek,  földrészeknek beszélő szentferencet:
gyógyíthatatlan szájú rajongót, ki szenved,
ha nincs veszélyes titka s kivédhetetlen álma,
mert így reménye sincs – zuhog csak rá a nap,
mint lenyűgözött fűre, ijesztő kőpofákra.

A HÓNAP VERSE

Csoóri Sándor (Zámoly, 1930 –  Budapest, 2016) a Nemzet Művésze 
címmel kitüntetett, kétszeres Kossuth-díjas és kétszeres József Attila-
díjas magyar költő, esszéíró, prózaíró, a Digitális Irodalmi Akadémia  
alapító tagja.

2018. OKTÓBER

A Szent Gellért-díj arany foko-
zatát vehette át Ternyák Csaba 
érsektől az egri bazilikában, az 
idei tanévnyitón Birinyi Aranka, 
az egri Andrássy György Katoli-
kus Közgazdasági Szakgimná-
zium, Gimnázium és Kollégium 
magyar - történelem szakos kö-
zépiskolai tanára, filozófia sza-
kos előadó.

Első diplomáját a szegedi Jó-
zsef Attila Tudományegyetem 
Bölcsészettudományi Karán 
szerezte meg 1978-ban. A tanári 
munkát a kazincbarcikai Irinyi 
János Vegyipari Szakközépisko-
lában kezdte. Szakmai életútja 
kiemelkedő, szakfelügyelőként, 
szaktanácsadóként is tevékeny-
kedett. 2001-ben közoktatási ve-
zetői végzettséget szerzett. Hu-
szonöt éven át tanított az egri in-
tézményben, ahol 1999-től 2010-
ig az általános igazgatóhelyette-
si feladatokat is ellátta. 

– Négyesen születtem – 
mondta. – Innen Tarnaszent-
miklósra, édesapám szülőfalu-
jába költöztünk, ott jártam álta-
lános iskolába. Édesapám az épí-
tőiparban dolgozott. Édesanyám 
a tarnaszentmiklósi napközi ott-
honban volt szakácsnő. Szüleim 
sajnos már nem élnek. Nagy sze-
retetben és vallásos szellemben 
neveltek bennünket. Hárman 
vagyunk testvérek: a nővérem 
már nyugdíjas, három fia és 7 
unokája van. A húgom szintén 
pedagógus, neki egy lánya van. 
Szüleim halála óta egyedül élek. 
Az első osztályos tanító nénim 
azt jósolta, hogy komoly pedagó-

gus lesz belőlem, remélem iga-
za lett. Csak hálával tudok gon-
dolni szüleimre és tanáraim-
ra, akik támogattak, hogy az ál-
mom megvalósulhasson.

Kiemelkedő szaktárgyi tudá-
sával, következetes, kitartó, ér-
tékteremtő nevelőmunkájával, a 
tanári pálya iránti elkötelezett-
ségével méltán vívta ki a diákok, 
a szülők és a tantestület elisme-
rését. Színvonalasan oktatta a 
tanított szakjaival összefüggő 
ismereteket. Tehetséges diákja-
it versenyekre készítette fel, pá-
lyaművek megírására ösztönöz-
te. Készséggel karolta fel a sze-
rényebb képességű, tanulási ne-
hézségekkel küzdő tanulókat. 
Osztályfőnökként élen járt a kö-
zösségfejlesztésben, fontosnak 
tartva a szülőkkel való jó kap-
csolat kialakítását. 

– Amikor szakközépiskolából 
szakgimnáziummá és gimná-
ziummá váltunk, az iskola első 

gimnáziumi osztályának lettem 
osztályfőnöke. Örülök, hogy ta-
nítványaim fogékonyak voltak a 
krisztusi tanításra, rendszeresen 
felolvastak, zsoltárt énekeltek a 
szentmiséken, tizenketten a kato-
likus hittant választották ötödik 
érettségi tantárgyként, amelyben 
nagy szerepe volt az osztályomat 
hittanra tanító Béres Gyula kollé-
gámnak. Örülök, hogy olyan is-
kolában taníthattam, ahol min-
den kollégám szívügyének tekin-
ti a tanítást, nevelést, a tanulók-
ra való odafigyelést. Azt szeret-
tem volna elérni, hogy diákjaim 
keresztény értékrendű személyi-
ségekké váljanak. 

Kollégái szerint cselekvő mó-
don, testvéri szeretettel és gon-
doskodással éli meg a keresz-
ténységet, példamutató a hit 
gyakorlásában, az egri Fájdal-
mas Anya Plébánia aktív tagja-
ként követendő mintát ad.

Homa János

Keresztény 
diákokat nevelt

Új prefektus az Érseki Papnevelő Intézetben
Czapkó Mihályt nevezte ki az 

Érseki Papnevelő Intézet pre-
fektusává és az Egri Hittudo-
mányi Főiskola új teológiai ta-
nárává ez év augusztus elsejé-
től Ternyák Csaba egri érsek. 
Az intézmény új elöljáróját ez 
alkalommal mutatjuk be. 

– 1985. december 14-én lát-
tam meg a napvilágot Szolno-
kon, de Besenyszögön, a vá-
ros melletti faluban nőttem fel 
– mondta. – Édesapám aszta-
los, édesanyám pedig könyve-
lő. Két testvérem van, egy bá-
tyám és egy húgom, mindket-
ten Besenyszögön élnek. Az ál-
talános iskolát szülőfalumban, 
a középiskolát már egy távo-
labbi településen, Mezőberény-
ben végeztem, ahol öt évfolya-
mos magyar-német két tanítá-
si nyelvű tagozaton tanultam. 
Szívesen jártam a hittan órák-
ra és bekapcsolódtam a templo-
mi ministrálásba is. Az elsőál-
dozást követően azonban kezd-
tem elmaradozni. Az érettsé-
gi előtt kerültem újra szoro-
sabb kapcsolatba Istennel, mi-

kor egy benső sugallatával se-
gített megérteni, hogy meny-
nyire fontos része ő az életem-
nek és láttam, hogy nem sza-
bad eltávolodnom az ő szerete-
tétől. Nem sokkal később érez-
tem magamban azt is, hogy Is-
ten valami többet kér tőlem és a 
papi hivatásra hív meg.

– Két félévig jártam a Pécsi 
Tudományegyetemre, és ekkor 
tudtam végleges döntést hoz-
ni, hogy papnevelő intézetbe je-
lentkezem. A papságra való ké-
születben több szeminárium is 
segítségemre volt. Az első két 
évet az Egri Szemináriumban 
töltöttem, a következő hármat 
pedig Rómában, a Pápai Német-
Magyar Kollégiumban. Úgy ér-
zem, hogy mindkét hely gazda-
gabbá tett és elősegítette felké-
szülésemet. A képzéshez hozzá-
tartozik a pasztorális gyakorlat 
is, melyet diakónusként töltünk 
egy plébánián. Ezt az időszakot 
egyházmegyémen kívül, Mun-
kácson töltöttem, ahol sok szép 
és hasznos tapasztalattal gya-
rapodhattam.

– Pappá 2012-ben szentelt 
Ternyák érsek úr. „A jó pásztor 
életét adja juhaiért” (Jn 10,11) - 
ez volt a jelmondatom, mely ál-
tal ki szerettem volna fejezni 
azt a vágyamat, hogy papi hi-
vatásom és ezzel együtt egész 
életem egyre inkább hason-
lóvá váljon Jézus áldozatos és 
szeretettel teli életéhez, aki Jó 
Pásztorként valóban életét ad-
ta értünk. Közvetlenül pappá 
szentelésem után egy kétéves 
posztgraduális képzésen vet-
tem részt a római Szent Alfonz 
Akadémián, ahol licenciátust 
szereztem erkölcsteológiából. 
2014-2016 között Gyöngyös-
Felsővárosban tevékenykedtem 
káplánként, majd 2016-2018 
között újból Rómában tanul-
tam. Ezúttal szolgálati helyem 
a Róma és Nápoly között lévő 
Torrice volt, a Frosinonei Egy-
házmegyében. 

A magyarországi szemináriu-
mokban a közös élet rendjéért fe-
lelős fegyelmi elöljáró a prefek-
tus, de feladata kiterjed a növen-
dékek tanulmányi ügyeire is.

– Nagy megtiszteltetésnek 
éreztem a kinevezésem. Eszem-
be jutottak a kispapi évek… 
Most pedig nekem kell segíte-
ni a fiatalokat a pappá formáló-
dásukban. Arra is felkérést kap-
tam, hogy a teológiában is segít-
sem az elmélyülésüket, elsősor-
ban az erkölcsteológia terén. 
Kispapként mintaként, példa-
képként tekintettünk az elöljáró 

atyákra. Az elöljárók feladata, 
hogy a kispapok egyre tisztáb-
ban lássák, mit kér tőlük Isten, 
és hogyan tud ez a kezdeti meg-
hívás átalakulni, hogy jó pappá 
formálódjanak és a 6. év végé-
re egy érett, életre szóló döntést 
tudjanak hozni Jézus mellett, az 
Örömhír szolgálatában.

Az idén 9 elsőéves kezdi el ta-
nulmányait. Nyolcan az Egri Fő-
egyházmegye szolgálatára je-
lentkeztek - akik közül hatan az 
egyházmegye területéről, ket-
ten pedig Lengyelországból ér-
keztek és a Neokatekumenális 
Út szemináriumában nevelked-
nek –, továbbá egy papnöven-
dék debrecen-nyíregyházi egy-
házmegyés.

– Örülünk, hogy ennyien kez-
dik meg tanulmányaikat. Biz-
tatjuk a szülőket, hogy amikor 
gyermekeik papi vagy szerzete-
si hivatást éreznek, bátran és bi-
zalommal engedjék el őket ezen 
az úton, melyre Isten kiválasz-
totta őket, hogy életüket és bol-
dogságukat embertársaik szol-
gálata által tegye teljessé. H. J.

Májusban ballagott el az osztálya. Az új tanévtől nyugdíjba vonult.

Az Egri Hittudományi Fő-
iskolán szeptember 8-án tar-
tották a tanévnyitó ünnepsé-
get az Egri Érseki Papneve-
lő Intézet és Redemptoris Ma-
ter Szeminárum elöljárói és nö-
vendékei. A kápolnában a kispa-
pok elénekelték a Veni Sancte-t, 
a Jöjj Szentlélek Úristen című 
éneket, majd Buda Péter, az Ér-
seki Papnevelő Intézet rekto-
ra köszöntötte a kispapokat, kö-
zöttük a kilenc elsőéves hallga-
tót. A rektor munkakedvet, szor-
galmat, állhatatosságot, buzgó-
ságot kért a kispapoktól a mos-
tani tanévre. Javasolta nekik, 
hogy mindig legyenek jókedvű-
ek, vidámak. A szentségimádást 
követően Czapkó Mihály teoló-
giai tanár tette le esküjét, akit 
Ternyák Csaba érsek nevezett 
ki a papnevelő intézet prefektu-
sává. Czapkó Mihály morálteoló-
giát tanít majd a kispapoknak. 

A díszteremben folytatódott 
az ünnepség. Dr. Dolhai Lajos, a 
hittudományi főiskola rektora el-
mondta: az idén 150 hallgatóval 
kezdik az új tanévet. A 40 kispap 
mellett a világi krisztushívők kö-
zül 15 fő katekéta-lelkipásztori 
munkatárs alapszakon, 78-an 

osztatlan hittanári szakon végez-
nek teológiai tanulmányokat.17 
pedagógus pedig a katolikus hit-
és erkölcsoktató két féléves to-
vábbképzésben vesz részt. 

Az első évesek fogadalomté-
tele után Dolhai rektor kihir-
dette, hogy a 2018/19-es tan-
évre Bógár Zsolt diakónus, VI. 
éves hallgató nyerte el a Nemze-
ti Felsőoktatási Ösztöndíjat. Az 
ösztöndíjat a legkiválóbb telje-
sítményt elért diakónus kispap 
kapja egy tanéven át, amit a Ta-
nári Kar előterjesztése alapján 
az Emberi Erőforrások Minisz-
tériuma állapít meg. Az ösztön-
díj 10 hónapra szól. Havi össze-
ge: 40.000 forint. 

Egy a Münsteri Egyházme-
gyében bejegyzett alapítvány-
nak köszönhetően ebben a tan-
évben is 10 kispap részesül ha-
vi 20 ezer forintos ösztöndíjban.

Elmondta még, hogy az idén 
is lehet pályázni a „Veres Árpád 
Kiválósági Ösztöndíj”-ra. A ta-
valy alapított díjat megpályáz-
hatják azok a kispapok, akiknek 
tanulmányi átlaga 4,5 felett van.

Ezt követően Dolhai Lajos rek-
tor megnyitotta a 314. tanévet.
 H. J.

Czapkó Mihály prefektus

Veni Sancte az Egri 
Hittudományi Főiskolán

Az 1938-ban, Budapesten 
megrendezett 34. Nemzetközi 
Eucharisztikus Kongresszusra 
emlékezés és a 2020-ban szin-
tén Budapesten megrendezen-
dő 52. Nemzetközi Euchariszti-
kus Kongresszusra felkészülés 
jegyében, az Egri Főegyházme-
gye fenntartásában működő kö-

zépiskolák 10. 11. és 12. évfolya-
main tanuló diákoknak történe-
lem versenyt hirdetett az Egri 
Főegyházmegye. 

A tanulmányi verseny címe: 
„Az 1938. évi budapesti Nem-
zetközi Eucharisztikus Kong-
resszus és kora”. A verseny tar-
talma: Magyarország politikai 

és egyházi történelme 1938-ban. 
A verseny célja: A versenyre ké-
szülés segíti középiskolai törté-
nelem tananyag alapos és rész-
letes megismerését. 

A jelentkező 3 fős csapatok ok-
tóber 1-ig adhatták le a nevezé-
süket.  A verseny döntőjére 2019. 
március 30-án kerül sor.

Történelmi tanulmányi verseny


