
HERNÁDNÉMETI 1769-ben Szent 
Joakim és Szent Anna tisztele-
tére szentelték a Hernádnéme-
ti római katolikus templomot. A 
250 éves jubileumra Hitünk és 
életünk címmel visszaemléke-
ző kiállítás nyílt a templomban, 
amely a település és az egyház 
történetét mutatja be.

A jubileum alkalmából 
Ternyák Csaba egri érsek muta-
tott be ünnepi szentmisét. Pré-
dikációjának központi gondola-
ta az ember boldogságkeresése 
valamint Szent Annára és Szent 
Joakimra utalva az idős embe-
rek tisztelete, megbecsülése volt. 
Hernádnémetiben nemcsak a 
templom jubileumát ünnepelték 
ezen a napon. Az 50 éves plébá-
niaépület felújításával új lendüle-
tet kaphatnak az egyházi közös-
ségek is. Baba-mama klubnak, 
bibliaórának, ministráns foglal-
kozásoknak, nyári napközis tá-
boroknak is helyet ad az épület.

Az ünnepség zárásaként a 
Szent Ferenc kórus, a Cantus 
Agriensis valamint a Cardinal  
Mindszenty Kórus adott közös 
koncertet. 

FELSŐZSOLCA Ternyák Csaba 
egri érsek áldotta meg augusz-
tus 11-én, vasárnap Felsőzsol-
cán a felújított plébániaépületet.

A Keresztelő Szent János tisz-
teletére felszentelt templom-
ban bemutatott ünnepi szentmi-
sén az egri érsek úgy fogalma-
zott: fontos, hogy életünk olyan 
célt kapjon, ami túlmutat a ha-
lálon és egyedül Jézus Krisztus 
állít elénk ilyen célt. Jézus bíz-
tat bennünket, tudva, hogy örök 
életre hívott meg minket. Az 
evangéliumra utalva kiemelte: a 
földi javak lehetőséget adnak ar-
ra, hogy jót tegyünk, s itt az egy-
házközségben is vannak olya-
nok, akiknek fontos a közösség, 
ez a plébánia, s áldoztak azért, 
hogy az épület megszépüljön. 
A plébánia felújítása arra emlé-
keztet bennünket, hogy a jövőre 
is kell gondolnunk.

Az ünnepi szentmise végén a 
helyi plébános Deli Lajos atya fe-
jezte ki köszönetét az anyagi és 
a lelki támogatásért a főpász-
tornak és a híveknek. Elmond-

ta még: a hívek a plébánia és a 
templom megújításáért sok áldo-
zatot hoztak, s elődje, Zajacz Er-
nő atya is komoly erőfeszítése-
ket tett, ő indította el a munkát. 
A lelkipásztor köszönetét fejezte 
ki a kivitelezőknek és az önkor-
mányzatnak is.

A szentmise után az ünnep-
ség a felsőzsolcai plébánia udva-
rán folytatódott, ahol sor került 
a megújult épület megáldására. 
A főpásztor köszönetét fejezte 
ki a magyar kormánynak azért, 
hogy forrásokat biztosít az egy-
házi épületek, templomok felújí-
tására.

FORRÓ 15 millió forintos álla-
mi támogatással, megújult For-
ró község római katolikus temp-
lomának belső festése, a sekres-
tye bútorzata. Korszerűsítették 
a villamos-szekrényt, padfűtést 
szereltek be, vizesblokkot ala-
kítottak ki a templom mellett, 
és az oltárképet is restaurálták. 
Mata András plébános elmond-
ta: a több mint 150 éves kép na-
gyon értékes, de a forintban ki-
fejezhető értéken felül az eszmei 
lelki érték is nagyon fontos. 

A Nagyboldogasszony tiszte-
letére szentelt templom búcsú-
ünnepén Ternyák Csaba érsek 
mutatott be szentmisét. Prédi-
kációjában a főpásztor örömét 
fejezte ki a településről az el-
múlt években induló papi hiva-
tásokért és rámutatott a család 
szerepére a hivatások kialaku-
lásában. Egészséges gyerme-
kek csak egészséges családok-
ban születhetnek, ahol a házas-
társak között megvan az egy-
más iránti kölcsönös szeretet és 
tisztelet – mondta az érsek. Ki-
emelte a település lakosainak 
a templom felújításában vég-
zett összefogását is. Úgy fogal-
mazott: jó látni, hogy az élő kö-
zösség az összefogásban is meg-
mutatkozik és az elszármazot-
tak gyökerei is erősek, visszata-
lálnak ide. Tudják, hogy a temp-
lom, a szentmise akkor is életük 
része, ha máshová mennek. Fon-
tos, hogy mindenki úgy nevelje 
gyermekét, hogy Mária oltalmát 
kérje, mert ő vezet el bennünket 
Jézushoz.

Templomfelújítások 
egyházmegyénkben

Az Egri Főegyházmegye köz-
nevelési intézményeinek peda-
gógusai és lelkipásztorai kap-
tak meghívást arra a főegyház-
megyei tanévnyitóra, amelyet 
augusztus 28-án tartottak az 
egri bazilikában. A közel 1800 
résztvevőt Juhász Ferenc atya, 
az Egyházmegyei Katolikus Is-
kolák Főhatóságának (EKIF) el-
nöke köszöntötte. 

A szentmisét Erdő Péter bí-
boros, prímás, esztergom-buda-
pesti érsek és Ternyák Csaba 
egri érsek mutatta be az isko-
lák lelkipásztorainak konceleb-
rálásával. 

A bíboros szentbeszédében 
Szent Ágoston püspök ünnepén 
hangsúlyozta, hogy személyé-
ben az egyik legnagyobb egy-
háztanítót tiszteljük. A szentmi-
se evangéliumában Jézus kemé-
nyen bírálja a kor értelmiségét, 
az írástudókat és a farizeusokat, 
akik a nép szellemi vezetői vol-
tak. Bírálta őket, mert elhanya-
golták a belső meggyőződést és 
a szívbéli szeretetet. A bíboros 
utalt Julien Benda filozófus Az 
írástudók árulása című könyvé-
re, valamint Babits Mihály eh-
hez kapcsolódó gondolataira, 
melyek szerint az értelmiség, az 
írástudók felelőssége abban áll, 
hogy csak az igaz értékeket vál-
lalják fel és közvetítik. 

Hangsúlyozta: a keresztények 
Krisztust tekintik életük közép-
pontjának. Tőle kiindulva, csak-
is hozzá viszonyítva jelenik meg 
a hiteles keresztény tanítás a 
történelemben, az egyház taní-
tásában és életében. 

A szentmise után Erdő Péter 
A katolikus iskolák pedagógu-
sainak szerepe címmel tartott 
előadást. Történelmi visszate-
kintéssel kezdte, majd kiemelte, 

hogy a rendszerváltás után a ka-
tolikus iskolák száma folyama-
tosan emelkedik, örömteli, ha a 
szülők ilyen intézményekbe ké-
rik gyermeik felvételét. 

Ezt követően Papp Miklós 
PhD, görögkatolikus lelkész, a 
Sapientia Szerzetesi Hittudomá-
nyi Főiskola docense tartott elő-
adást Teológiából pedagógusnak 
lenni címmel. Kiemelte: fontos, 
hogy a teológia, a spiritualitás 
ne a pedagógiai tevékenység pe-
rifériáján, hanem annak közép-
pontjában legyen. 

Ugyancsak nagy sikere volt 
a Hátrányos helyzetű tanu-
lók és szülők az iskolában cí-
mű előadásnak. Az előadó Mol-
nár-Gál Béla állandó diakónus, 

a kazincbarcikai 
Don Bosco Általá-
nos Iskola, Szak-
középiskola, Szak-
gimnázium Gim-
názium és Kollégi-
um igazgatója volt, 
aki hangsúlyoz-
ta, hogy a halmo-
zottan hátrányos 
helyzetű tanítvá-
nyokat, hittel, hu-
morral és hatéko-
nyan kell nevelni. 

Ezt követően Ternyák érsek 
kitüntetéseket adott át. 

A Szent Gellért-díj arany foko-
zatát vehette át: Barta Judit igaz-
gatóhelyettes, matematika-ké-
mia szakos tanár (Mezőköves-
di Széchenyi István Katolikus 
Középiskola), Lanszkiné Donkó 
Márta igazgatóhelyettes, föld-
rajz-rajz szakos tanár (Szent Ist-
ván Katolikus Általános Iskola, 
Mezőkövesd), Putz József igaz-
gató, magyar-történelem szakos 
tanár (Felsőzsolcai Szent István 
Katolikus Általános Iskola), Sán-
dorné Tóth Éva - hitoktató (IV. 
Béla Katolikus Általános Iskola 
és AMI, Jászfényszaru). 

A Szent Gellért-díj ezüst foko-
zatában részesült: Ágoston Zsolt 

igazgatóhelyettes, magyar-törté-
nelem szakos tanár (Vörösmar-
ty Mihály Katolikus Általános 
Iskola és Óvoda, Miskolc), Ben-
csik Lajosné igazgatóhelyettes, 
tanító (Adácsi Szent Jakab Kato-
likus Általános Iskola és Sport-
iskola), Farkasné Besenyei Má-
ria igazgatóhelyettes, magyar-
történelem szakos tanár (Jász-
apáti Gróf Széchenyi István Ka-
tolikus Középiskola és Kollé-
gium), Kalóné Kovács Mária - 
matematika-kémia-biológia sza-
kos tanár (Szent Imre Katoli-
kus Általános Iskola és Jó Pász-
tor Óvoda, Eger). Menyhártné 
Kormos Klára igazgatóhelyet-
tes, matematika-fizika-kémia 
szakos tanár (Szent György Ka-
tolikus Általános Iskola és AMI, 
Jászalsószentgyörgy), Molnár 
Csaba - történelem szakos tanár 
(Bercsényi Miklós Katolikus 
Gimnázium és Kollégium, Álta-
lános Iskola, Óvoda, Törökszent-
miklós), Szekeres Istvánné taní-
tó (Szent Erzsébet Katolikus Ál-
talános Iskola, Sárospatak). 

Ezután az egri érsek megnyi-
totta a főegyházmegyei közne-
velési, közoktatási intézmények 
számára a 2019/2020-as tanévet. 

Homa János

SZEPTEMBER ÜZENETE

„Meg vagyunk váltva, de még reménységben 
élünk” (Róm 8,24).   

JEGYZET

Szeptember 7-én ünnepli a 
Magyar Katolikus Egyház 
a kassai vértanúkat: Szent 

Márk, Szent István és Szent 
Menyhért áldozópapokat, akik 
1619. szeptember 7-én, Kassán, 
a katolikus hit védelmében még 
a vértanúságot is vállalták. Ezt 
a három szent magyar mártírt 
alig ismerjük, annak ellenére, 
hogy Szent X. Piusz pápa 1905-
ben boldoggá avatta őket. Tisz-
teletük valamelyest növekedett 
azóta, hogy Szent II. János Pál 
pápa 1995. július 2-án, Kassán 
a szentek sorába emelte a há-
rom boldog kassai vértanút.

Szlovákiában történt a szent-
té avatásuk, bár nem szlovák 
származású papok voltak. Kőrö-
si Márk, a nagyszombati szemi-
nárium rektora, esztergomi egy-
házmegyés pap volt, aki a kato-
likus hit védelmére ment Kassá-
ra, hogy az ott lelkipásztorko-
dó jezsuitáknak segítsen. Pong-
rácz István előkelő magyar erdé-
lyi nemesi család sarja volt. Je-
zsuita lett. Ausztriában, majd 
Kassán tanított és lelkipásztor-
kodott. Grodecz Menyhért Szilé-

ziában született; Ő jezsuita tá-
bori lelkészként működött a vá-
rosban.

Úgy emlékezünk rájuk, mint a 
16-17. századi reformáció és ka-

tolikus megújulás áldozataira. 
Ugyanis amikor Bethlen Gábor 
és Rákóczi György református 
hajdúi 1619. szeptember 5-én el-
foglalták Kassát, mindhármukat 
őrizetbe vették, és arra akarták 
rákényszeríteni, hogy reformátu-
sokká legyenek. Ezt megtagad-
ták, még válogatott eszközökkel 
sem lehetett egyiküket sem hitta-
gadásra rávenni. Ezért szeptem-
ber 7-én borzalmasan megkínoz-
ták, megcsonkították őket és a 
holttestüket egy szennygödörbe 
dobták. Vértanúságukkal a kato-
likus hit értékét, és a hittel kap-
csolatos áldozatvállalás szüksé-
gességét hirdetik számunkra. 

Sajnálatos módon, a reformá-
ció idején voltak ilyen és ehhez 
hasonló események. Ezek közül 

a legismertebb a franciaországi 
Szent Bertalan éjszakája (1572. 
augusztus 23), amikor a huge-
nották (francia reformátusok) 
nagy részét a király beleegyezé-

sével lemészárolták. A magyar 
reformátusok gyakran emlege-
tik a gályarab prédikátorok szo-
morú történetét, amire egy szo-
bor is emlékeztet bennünket a 
debreceni nagytemplom mögöt-
ti téren.  1991-ben Szent II. Já-
nos Pál pápa az ökumené szel-
lemében és a kiengesztelődés je-
leként megkoszorúzta ezt az em-
lékművet. 1993. január 20-án a 
Magyar Református Egyház kép-
viselői viszonozták ezt a gesz-
tust: Esztergomban a kassai vér-
tanúk egyikének, Kőrösi Márk-
nak az oltáránál elhelyezték az 
emlékezés koszorúját és imád-
koztak. 

Ha a vértanúkra gondolunk, 
akkor elsősorban azokra a ke-
resztény testvéreinkre szoktunk 

emlékezni, akik az ókorban a 
nagy római II. és III. századi ke-
resztényüldözések idején vállal-
ták a halált a hitükért. Mostaná-
ban egyre gyakrabban halljuk, 

hogy nem csak az 
Egyház történelmé-
nek első százada-
iban voltak üldö-
zöttek a kereszté-

nyek. Sajnos, ezek az események 
a világon sokfelé folytatódnak 
korunkban is, főleg a muszlim 
többségű országokban, így ma a 
kereszténység a leginkább üldö-
zött     vallás a világon. 

Úgy tűnik, hogyha a ke-
resztények valóban a föld 
sójaként és a világ vilá-

gosságaként élnek, akkor ők is, 
akárcsak a megváltó Jézus, ül-
döztetésnek lesznek kitéve. Hoz-
zá hasonlóan ők is jellé válnak, 
akik ellene mondanak annak 
a bűnös világnak, amelyben él-
nek. Milyen jó ilyenkor föltekin-
teni azoknak ragyogó tanúság-
tételére, akik a vértanúságot is 
vállalva példát adtak hősies hű-
ségükről!  

Dolhai Lajos

A kassai vértanúk

Főegyházmegyei pedagógus tanévnyitó

Középpontban Krisztus

Szent Gellért-díjas tanárok Fotó: Gergely Gábor
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A korábbi évekhez hasonló-
an augusztus 1. és 4. között idén 
is megrendezték a Fraknói Vil-
mos Római Történeti Kutatócso-
port programját, a Fraknói Nyá-
ri Akadémiát. Az immár ötödik 
egyháztörténeti szabadegye-
temnek méltó otthont adott az 
Egri Érseki Papnevelő Intézet 
Szent János Háza. Az előadások 
nagyobbik része a helyszínt adó 

Eger városa és az Egri Főegy-
házmegye történetéhez kapcso-
lódott. 

A résztvevők Buda Péter rek-
tor vezetésével megismerked-
hettek az egri papnevelés múlt-
jával is. A négynapos rendez-
vény lezárásaként a résztvevők 
a bazilikában vettek részt szent-
misén, melyet Vízi János káplán 
celebrált.

Egyháztörténeti 
szabadegyetem



II  EGYHÁZMEGYEI HÍREK

Templomszentelés 
Egerben
LAPZÁRTÁNK UTÁN, 2019. szep-
tember 1-jén kerül sor az 
egri Szent II. János Pál Misz-
sziós Központ templomának 
szentelésére. Az Északi lakó-
telep templomát Mieczyslaw 
Mokrzycki lvivi (lembergi) ér-
sek, a szent pápa egykori titká-
ra és Ternyák Csaba egri érsek 
szenteli fel. Az eseményről az 
októberi Egyházmegyei Hírek-
ben részletesen beszámolunk.

Edelény védőszentje
AUGUSZTUS 20-ÁN az edelé-
nyi római katolikus Jézus Szí-
ve templomban Ternyák Csa-
ba érsek a délelőtt 10 óra-
kor kezdődő ünnepi szentmi-
se keretében Edelény város-
át Szent II. János Pál pápa ol-
talmába ajánlotta, s ezzel a 
szentatya a város védőszent-
je lett. Az ünnepi szentmisé-
re a lengyel delegációval érke-
zett Jakub Gil apostoli protono-
tárius, Wadovicéből, aki magá-
val hozta Stanislaw Dziwisz bí-
boros edelényieknek küldött 
ajándékát: Szent II. János Pál 
pápa vérereklyéjét.

Búcsú Miskolcon 
és Ecséden
AUGUSZTUS 15-ÉN, csütörtökön 
este tartották a miskolci mi-
norita templomban a Nagy-
boldogasszony napi búcsúi 
szentmisét. A szertartás ele-
jén Szalkai Zoltán József plébá-
nos köszöntötte a híveket és a 
főcelebránst, Artur Prenkiewicz 
minorita szerzetest. Az ünne-
pi szentmise szónoka a szin-
tén lengyel származású Piotr 
Stanislawczyk minorita szerze-
tes volt. Augusztus 17-én tar-
tották a Nagyboldogasszony 
búcsút Ecséden, a Szentkút-
völgye Boldogasszony kápolná-
nál. A szentmise főcelebránsa 
Juhász Ferenc kanonok, espe-
res volt. Vele koncelebrált Var-
ga József helyi plébániai kor-
mányzó, Utassy Vilmos c. kano-
nok, esperes, valamint Novák 
József, a felvidéki Csáb telepü-
lés plébánosa.

Imavirrasztás 
Sárospatakon
AUGUSZTUS 14-15 éjszakáján zaj-
lott a Sárospataki Bazilikában 
a 12 órás imavirrasztás Ma-
gyarország lelki megújulásá-
ért. Az éjszaka folyamán egy 
előadást hallgathattak meg 
Szent Erzsébetről, majd rózsa-
füzér és keresztút következett. 
Éjfélkor szentmisén vettek 
részt, majd a szentségimádás 
során karizmatikus énekekkel 
dicsőítették az Urat. A reggeli 
dicséretben hálát adtak Isten-
nek az elmúlt éjszakáért. Az 
imavirrasztást Bereczkei Mik-
lós, sárospataki plébános és 
Liga Konrád, sárospataki káp-
lán atyák vezették.
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Weöres Sándor

Kereszt-árnykép
A keresztnek felső

ága égre mutat,
nagy örömhírt tudat:

„itt van a te utad”
a kereszt két karja a légbe szétszalad,
rajta sovány kezek tört vért virágzanak:

„vigyázz: őr a lélek, de a test megszakad,
kétfelé visz ösvény s te szabad vagy, szabad”

a keresztnek alsó
ága földre mutat:

„vesződj: itt áss kutat,
lásd benne arcodat.” 

A HÓNAP VERSE

Weöres Sándor (1913–1989) Kossuth- és Baumgarten-díjas magyar 
költő, író, műfordító, irodalomtudós.

Polgármesterek 
az egri érseknél

2019. SZEPTEMBER

Immár második alkalommal 
látta vendégül Ternyák Csaba 
egri érsek azokat a polgármes-
tereket, akiknek településén a 
katolikus egyház által fenntar-
tott nevelési-oktatási intézmény 
működik az Egri Főegyházme-
gye területén. Az augusztus 21-
én, az Érseki Palota Látogató-
központ udvarán tartott fogadá-
son Juhász Ferenc, az Egyházme-
gyei Katolikus Iskolák Főhatósá-
gának elnöke (EKIF) köszöntötte 
a településvezetőket. 

Ternyák Csaba érsek beszédé-
ben a reményteli jövő alapjaként 
értékelte az elmúlt években ta-
pasztalt jó és kölcsönös együtt-
működést. Elmondta, hogy min-
den évben igyekeznek fejleszte-
ni az intézményeket, javítani az 
épületek állagát, hogy a körülmé-
nyek alkalmasak legyenek a ne-
velés és oktatás feladatainak el-
végzésére. A főpásztor köszöne-

tet mondott a polgármesterek-
nek, hogy az önkormányzatok 
számos leleményes módon kife-
jezésre juttatják: továbbra is ma-
gukénak érzik ezeket az intéz-
ményeket és segítik azok min-
dennapi életét. „A helyi polgárok 
így a mindennapokban is megta-

pasztalják, hogy mindannyian 
nyertek azzal a folyamattal, ame-
lyet néhány évvel ezelőtt közösen 
elindítottunk” – mondta beszéde 
végén az érsek.

A főpásztori gondolatok után 
fogadással, kötetlen beszélgetés-
sel folytatódott a találkozó.

Az önkormányzatok magukénak érzik az iskolákat  Fotó: Gergely Gábor

Államalapító Szent István kirá-
lyunk ünnepén, az új kenyér meg-
áldásával vette kezdetét az egri ba-
zilikában tartott ünnepi szentmi-
se, melyet Ternyák Csaba érsek 
mutatott be többszáz hívő jelenlé-
tében. A főpásztor homíliájában 
elmondta: Szent István királynak, 
Magyarország fő védőszentjének 
ünnepe, hazánk és egyházunk kö-
zös öröksége. 

A szentmisén hallott szentírá-
si szakaszok kimeríthetetlen for-
rásul szolgálnak elmélkedésre, 
és egyúttal nemzeti, keresztényi 
létünk helyzetértékelésére is sar-
kallnak bennünket. A Példabe-
szédek Könyvéből vett olvasmány 
az igaz ember dicséretéről szól. Az 
egri érsek rámutatott: éppen a Pél-
dabeszédek Könyve volt, amelyik 
ihlette szent királyunkat azok-
nak az Intelmeknek a megfogal-
mazására, amelyeket fiához inté-
zett. Ezek azok az Intelmek, ame-
lyekről az elmúlt 10 év során év-
ről-évre elmélkedtünk. Ezek az 
Intelmek Imre hercegnek szóltak, 
de rajta keresztül az egész magyar 
néphez is. 

A főpásztor rámutatott: ma sok 
vezető nem vállalja fel, hogy a rá 
bízottak lelki, szellemi irányítója 
legyen, hogy figyelmeztesse, int-
se őket a jóra. Amikor vezetőről 
beszélek, akkor nemcsak a társa-
dalmi vagy az egyházi élet felelő-
seire gondolok – mondta -, hanem 
azokra az édesapákra, édesanyák-
ra, akik gyermekeik lelki nevelé-
séért nem éreznek elegendő fele-
lősséget. Irányítás nélkül hagy-
ják őket, nem tanítják meg a leg-
főbb tudományra, hogy tanulja-
nak meg különbséget tenni a jó és 
a rossz között. 

A főpásztor hangsúlyozta: 
mindez oda vezet, hogy minden-
napos döntéseikben mellőzik az 
erkölcsi kritériumokat. Azt hi-
szik, hogy minden viszonylagos. 
Ez a viszonylagosság az élet sok te-
rületén hasznos, és eligazító lehet, 
de végtelenül káros, ha az alapér-
tékek megkérdőjelezését szolgálja. 
Létezik ugyanis abszolút jó és lé-
tezik abszolút rossz is. A cél nem 
szentesítheti soha az eszközt. Ha 
a szülői és nevelői intelmekből ki-
hagyjuk a jó és a rossz megkülön-
böztetését, akkor helyrehozhatat-
lan károkat okozunk a felnövek-
vő nemzedékek lelkében. Szent 
István király példája az igaz utat 
mutatja fiának, Imrének és min-
den ma élő magyarnak egyaránt. 

Szólt arról is, hogy az evangéliu-
mi okos ember példázata, aki szik-
lára építette házát, sokkal aktuáli-
sabb, mint gondolnánk. Nem csu-
pán házépítésről szól, hanem éle-
tünk házának építéséről, az Evan-
gélium gyakorlattá váltásáról.  
Rámutatott: az épít sziklára, aki 
Jézus szavai szerint él és cselek-
szik. Ezért a hit kérdése nem csu-
pán eszmei-elvi kérdés, hanem 
nagyon is gyakorlati. Arról van 
szó: hogyan élünk. Úgy élünk-e, 
mintha Isten nem is létezne, vagy 
úgy, hogy van Isten, aki előtt egy-
szer számot kell adnunk tetteink-
ről. Ha a hétköznapjainkban Is-
ten nem lenne jelen, akkor gya-
korlatilag úgy élünk, mint az ate-
isták, akik egész életüket arra a 
téves feltételezésre építik, hogy Is-
ten nem létezik. Ez a gőgös ember 
magatartása. Míg a hittel talán ví-
vódó, de előrelátó és bölcs ember – 
még ha olykor kétségek között él 
is - így okoskodik: „ha úgy élek, 
mintha Isten létezne, akkor azzal 
semmit nem veszítek, ha azonban 
úgy élek, mintha Isten nem létez-
ne, és végül kiderül, hogy mégis 
létezik, akkor mindent elveszít-
hetek“. Mi, akik Szent István mél-
tó és igaz örökösei akarunk len-
ni, nemcsak hallgatni akarjuk az 
evangéliumot, hanem tettekre is 
akarjuk váltani – zárta a gondo-
latsort az érsek.

Végül kitért Szent Pál apostol-
nak a Szentleckében olvasott fi-
gyelmeztetésére: „Ne éljetek úgy, 
mint a pogányok”. Szent II. Já-
nos Pál pápa 1991-ben Budapes-
ten mondott szavait idézte: „Kirá-
lyotoktól és nevelőtöktől Krisztus 
ismeretét tanultátok. Megtanulta-
tok az Evangélium szerint élni. Ak-
kor hát ne éljetek tovább úgy, mint 
a régi ember, aki rabszolgája önző 
egyéni vágyainak, az élvezetek, a 
birtoklás és a siker hajszolásának. 
Hanem mint az új ember, aki ha-
sonlóvá válik Krisztushoz, és meg-
nyílik mások felé, úgy, hogy Isten 
iránti szeretetből nektek ajándé-
kozza önmagát.”

A szentbeszéd végén kérte a fő-
pásztor Szent István királyt, Bol-
dog Gizellát, Szent Imrét, az első 
szent magyar családot, az összes 
magyar szentet és boldogot, ese-
dezzenek érettünk, hogy mindha-
lálig kitartsunk őseink szent hi-
tében. A szentmise után a megál-
dott kenyeret a cserkészek osztot-
ták szét a hívek között. 

Homa János

Szent István-napi 
érseki szentmise 

Augusztus 12-én a reggeli 
órákban tizenöt káplán Ternyák 
Csaba egri érsekkel és titkárá-
val útnak indultak Kalocsára, 
egy közös zarándoklatra, csapat-
építő, tanulmányi kirándulásra. 
Szeretettel fogadott bennünket 
Bábel Balázs érsek munkatársa-
ival együtt. Már ekkor éreztük, 
hogy egy nagyon különleges lég-
körű zarándoklatra jöttünk. Egy-
részt az érsek úr személyében, 
másrészt pedig a kalocsai érsek-
ség és székesegyház, lelkünket 
Istenhez emelő pompájából. 

Egy közösen elfogyasztott 
ebéd után megtekintettük az ér-
seki palotát, majd a liturgikus 
textíliákból és tárgyakból ösz-
szeállított kiállítást. Utána a Fő-
székesegyház következett, ahol 
Leányfalusi Vilmos karnagy úr 
bűvölt el minket orgonajátékával 
és a Boldogasszony Anyánk kez-
detű népénekre rögtönzött imp-
rovizációjával. 

A templom alatt feltárt múlt, az 
akkori hit megtestesült marad-
ványai, a sírok üzenete megerő-
sítette bennünk a bizonyosságot, 
hogy mennyire stabil alapokon 
állunk. Ezután az érseki könyv-
tár megtekintése következett. 
„Habent sua fata libelli”, vagyis 

minden könyvnek megvan a ma-
ga sorsa. A mi felelősségünk ré-
sze is, hogy miképpen bánunk a 
könyvekkel és mit adunk át a jö-
vőbeli nemzedéknek.

Másnap Bajára indultunk, 
ahol a belvárosi és barátok temp-
lomát tekintettük meg. A polgár-
mester úr szeretettel várt ben-
nünket a hivatalában. A város-
nézésünket egy kisvonat is elő-
segítette. Majd megkóstoltuk 
a híres bajai halászlevet, mint 
hungaricumot. A délután folya-
mán két kegyhelyet látogattunk 
meg. Az egyik a Baja Vodica-
Máriakönnye, a másik pedig 
Hercegszántó Vodica-Máriakert 

kegyhely, ahol ünnepi szentmi-
sén vettünk részt sok megjelent 
keresztény hívővel együtt. Itt ta-
lálható az ország legnagyobb 
Mária szobra.

Zarándoklatunk utolsó nap-
ján, Kiskőrösön megtekintettük 
a katolikus és az evangélikus 
templomot, Petőfi Sándor egyko-
ri szülőházát, a műfordítók szob-
raival díszített parkot. Majd Kis-
kunhalasra indultunk, ahol utol-
só állomásként megtekintettük 
a Thorma János képeit bemuta-
tó múzeumot, majd a katolikus 
templomban közös szentmisével 
zártuk le a találkozót.

Pintér Bálint káplán

Káplánok zarándoklata

A zarándokok a kalocsai érsekkel

Heves zivatarok és jégesők 
okoztak komoly károkat ország-
szerte augusztus 13-án. A legna-
gyobb károk Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Megyében keletkeztek, töb-
bek között Szőlősardó, Szin, Szög-
liget és Perkupa településeken. 

Az Egri Főegyházmegyei Ka-
ritász Központ igazgatója, Árvai 
Ferenc atya felkereste az érintett 
településeket, ahol a katasztró-
favédelemmel és a helyi önkor-
mányzatokkal együttműködve 
megkezdték a kárfelmérést. A 
Karitász önkéntesei segítették 
a károsult családok minél gyor-
sabb összeírását, hogy a szük-
séges helyreállítási munkálato-
kat is mielőbb megkezdhessék. 
Felajánlásokat fogad: Főegyház-
megyei Karitász Központ Eger 
(3300 Eger, Szaicz Leó út 7.): 
10700282-48854209-51100005 
(CIB Bank Zrt.).

Szeptember 1-jén 16 órakor 
búcsút tartanak a Rozália te-
mető kápolnájában. Az ünnepi 
szentmisét Füleczki István atya 
mutatja be.

Szeptember 8-án lesz az egri  
Kisboldogasszony templom bú-
csúja. A 10 órakor kezdődő szent-
misét és körmenetet Racs Csa-
ba teológiai tanár, egerbaktai 
plébános, a 16 órakor kezdődő 
szentmisét Czapkó Mihály teo-
lógiai tanár, szemináriumi pre-
fektus mutatja be.

A többszáz éves múltra visz-
szatekintő egri Fájdalmas Anya 
búcsú szeptember 14-én, szom-
baton 15 órakor a Fájdalmas ró-
zsafüzér elimádkozásával kez-
dődik. 16 órától Keresztúti ájta-
tosságot végeznek. 17.30-tól Ví-
zi János, a bazilika új káplánja 
mond szentmisét. Ezt az oltári-
szentségről való elmélkedés kö-

veti a közelgő Budapest Eucha-
risztikus Kongresszus jegyé-
ben. 19.30-tól 21 óráig szentség-
imádás lesz.  

Vasárnap reggel 9 órakor vég-
zik a reggeli zsolozsmát, majd 
9.30-kor szentmise lesz a bete-
gekért. 10 óra 30 perckor a ró-
zsafüzér elimádkozására kerül 
sor. A 11.00 órakor kezdődő ün-
nepi szentmisét az aranymisés 
Szabó József Béla mutatja be. A 
búcsú a 14.30-kor kezdődő litá-
niával ér véget, mely a kegyszo-
bornál lesz.

Az egri bazilika védőszentje, 
Szent Mihály arkangyal tisztele-
tére idén szeptember 29-én, va-
sárnap 18.30-kor tartják a bú-
csút. Az ünnepi szentmisét és 
körmenetet Ternyák Csaba ér-
sek celebrálja, az ünnepi szó-
nok Orosz Atanáz, miskolci gö-
rög katolikus püspök lesz.

Búcsúk Egerben A Karitász segíti 
a vihar károsultjait


