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JÚLIUS ÜZENETE
„Ki győzi le a világot, ha nem az, aki hiszi,
hogy Jézus az Isten Fia?” (1Jn 5,5)

Az MKPK közleménye
Mivel olyan járványügyi szabályok léptek életbe, amelyek következtében megszűntek a kijárási korlátozások és országosan lehetővé vált a liturgia nyilvános végzése, szükséges, hogy a Magyar
Katolikus Püspöki Konferencia a veszélyhelyzet idejére hozott korábbi rendelkezéseit módosítsa.
A március 17-én kelt rendelkezésünkben foglaltakat, miszerint
a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól felmentést adunk és lehetővé tesszük az általános feloldozást, 2020. június 14-től, Úrnapjától kezdődően általánosan visszavonjuk, hacsak az illetékes megyéspüspök másként nem rendelkezik. A
szentmisén való részvétellel kapcsolatban az általános morális
elvek továbbra is érvényesek, vagyis idősebb, veszélyeztetett, illetve beteg testvéreinkre, továbbá azokra, akik kötelességüket teljesítik, a kötelezettség nem vonatkozik.
A nyilvános liturgia végzésének, illetve a szentségek kiszolgáltatásának módjáról az egyes megyéspüspökök továbbra is az Egyházi Törvénykönyv 838. kánonja alapján a helyi körülmények és
lehetőségek, valamint az egészségügyi előírások figyelembe vételével döntenek majd.
Oktatási, szociális és egészségügyi intézményeinkben továbbra
is mindenben kövessük a vonatkozó állami előírásokat.
Jelen rendelkezés Magyarország latin szertartású egyházmegyéire érvényes.
Szeretnénk köszönetet mondani a paptestvéreknek a szolgálatukért, a híveknek a kitartásukért és imáikért, és ezúton is köszönjük mindenkinek a helytállását ebben a rendkívüli helyzetben az élet minden területén. Imádságos lelkülettel figyeljünk továbbra is egymásra.
Budapest, 2020. június 3.

A Magyar Katolikus
Püspöki Konferencia

Virtuális lesz
a szalóki találkozó
Az idén is megtartja az Egri
Főegyházmegye az Egerszalóki Ifjúsági Találkozót és Lelkigyakorlatot július 16-19. között.
Az idei találkozó különleges,
mivel teljes egészében virtuális formában kerül megrendezésre. A résztvevők nem a helyszínen lesznek. Ezért a rendezők kérik, hogy senki ne induljon el Egerszalókra! Mindenki
online formában tud az otthonából bekapcsolódni a találkozóba. A közvetítést a Szent István Televízió youtube csatornáján tudják élőben követni. A találkozó facebook oldalán olvashatók a részletek, hasznos információk.
A nyitó előadást csütörtökön
17 órakor Kerényi Lajos atya
tartja. Ezután kerül sor 18 órától a nyitó szentmisére, melyet
Marosi Balázs újmisés celebrál.
Majd szentségimádással zárul
a nap, melyet Árvai Zoltán plébános atya vezet.
Pénteken a reggel fél kilenckor kezdődő imát Szent Ferenc
Kisnővérei vezetik.
9 órakor Kerekasztal beszélgetés lesz a Jószolgálati díjasokkal, 10 órakor kiscsoportos
beszélgetésre kerül sor. 15 órakor Keresztút imádságot végeznek az egri Jézus Szíve Plébánia Ifjúsági Ének- és Zenekarának közreműködésével. 16 órakor Palánki Ferenc debrecennyíregyházi
megyéspüspök
előadását hallgathatják meg az
érdeklődők. 18 órától pedig ő
mond szentmisét. A 19 órakor

kezdődő szentségimádást Szent
Ferenc Kisnővérei vezetik.
Szombaton a reggeli imát Varga Béla sajóládi plébános atya
vezeti. 9 órakor Zsuffa Tünde
író, a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus sajtófőnöke
tart előadást, 15 órakor a Rózsafüzér imádságot Vízi János,
az egri bazilika káplánja vezeti,
míg 16 órakor Csépányi Gábor,
az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye spirituálisa tart előadást, s ő lesz a 18 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa is. 19
órákor Szentségimádás kezdődik az Imperfectum együttessel. A napot 19.45-kor a Shalom
zenekar koncertje zárja.
A vasárnapi zárónapon is fél
9-kor kezdődik a reggeli ima,
9-kor pedig Kerényi Lajos atya
záróelőadása. Fél 12-kor záró
szentmisével fejeződik be a virtuális találkozó és lelkigyakorlat, a szentmise főcelebránsa:
Ternyák Csaba egri érsek lesz,
a zenei szolgálatot a Chords
együttes adja.
Kiscsoportos beszélgetésekre is nyílik lehetőség, viszont
ez előzetes regisztrációhoz kötött. Kérik, hogy csak olyanok
jelentkezzenek a kiscsoportokba, akik egész héten részt tudnak venni a beszélgetésekben.
A létszám korlátozott, ezért a
szervezők kérése, hogy vegyék
komolyan a jelentkezést, melyet a www.szalokitalalkozok.
hu oldalon, vagy a találkozó
facebook oldalán tehetik meg.
H. J.

Az egri bazilikában június
20-án Barta Márton István,
Marosi Balázs, Nagy Ferenc és
Thiago Costa diakónusokat áldozópappá szentelte Ternyák
Csaba érsek.

A főpásztor köszöntötte a megjelenteket, az idén jubiláló ezüstés aranymisés papokat, külön
kiemelve a vasmisés Kuklay Antal kanonok atyát, akit 1955-ben
szenteltek pappá. Köszöntötte a
szertartáson megjelent szülőket, kiemelve, hogy Thiago Costa szülei nem tudtak eljönni Brazíliából, de a világhálón, az interneten ők is bekapcsolódtak a
szertartásba.
A járványhelyzet miatt idén
korlátozott volt a személyes jelenlét lehetősége. A bazilikában
mind a papok, mind pedig a hívek csak szűk körben ünnepelhettek, az előírások szerint öszszesen kétszázan. A papszentelés szertartása természetesen
követhető volt online formában,
a www.szentistvantv.hu oldalon, valamint hallgatható volt a
Szent István Rádióban is. Az egri hívek a Dobó téri Szent Antal
templomban kivetítő segítségével kapcsolódhattak be az ünnepi szentmisébe.
A főpásztor homíliájában arról szólt, hogy nem is olyan régen a misszió még azt jelentette, hogy Európa katolikus országaiból fiatal misszionáriusok indultak el távoli kontinensekre,
Jézus Krisztus iránti lelkesedéssel. Azért, hogy az Ő evangéliumát távoli népeknek hirdessék.
Isten kifürkészhetetlen akaratából megengedte, hogy azóta Európa is missziós területté váljon.
Így egyre gyakrabban fordul
elő nálunk is, hogy fiatal emberek idegen országban, vagy nem
szülőhelyükön, nem egyházmegyéjükben szolgálnak. Aki miszsziós hivatást vállal, az meghallotta Jézus halk, de kitartó hívá-

P

éter és Pál tudjuk nyárban, összeférnek a naptárban” – írja Arany János A fülemile című elbeszélő költeményében. Nyilvánvaló,
arra is akar utalni a költő, hogy
Szent Pétert, az apostoli közösség vezetőjét és Szent Pált, a népek térítő apostolát egy napon,
június 29-én ünnepeljük a katolikus Egyházban. Már csak
azért is, mert az egyik hagyomány szerint mindkettőjüket
ezen a napon végezték ki 67ben, Rómában. Pétert keresztre feszítették – saját kérésére fejjel lefelé, mert nem tartotta illendőnek, hogy úgy haljon meg,
mint a Mestere, Pált lefejezték;
ugyanis római polgárként ez a
tisztes halálmód megillette. A
szentmise egyik imádsága szerint „a két apostolt együtt tiszteljük itt a földön, mert közös menynyei koszorú várta őket”.
Az Egri Bazilika előtti téren,
a lépcsősor két oldalán is ott látjuk a két fő apostolt. Péter apostol kezében két hatalmas kulcs
van, amely a bűnbocsánattal

„

Fotó: Balogh Ferenc

Isten különleges ajándékai

sát és megértette azt, amire annakidején Benedek pápa, a Papság évének lezárásakor emlékeztetett. „Ha tekintetünket a
keresztre vetjük, megértjük –
mondta a pápa -, hogy a szíve értünk van nyitva, és ezzel magának Istennek a szíve nyílt meg
számunkra.”
A szentelendőkhöz fordulva
hangsúlyozta: „Mi most úgy tekintünk rátok, mint hozzánk
küldött misszionáriusokra, akik
készen álltok arra, hogy miután
magatokat Krisztusnak adtátok,
most arra kapjatok küldetést,
hogy az élet vizét ajándékozzátok a szomjazó világnak.
„Ti négyen az Egri Főegyházmegye szolgálatára jelentkeztetek, s öt különböző országhoz
kötődtök. Márton egyházmegyénk szülötte, de édesanyja révén lengyel gyökerekkel is rendelkezik. Ferenc Felvidékről, Balázs Erdélyországból, Thiago pedig Brazíliából érkezett. 12 éve
imádkozzuk egyházmegyénkben, hogy az Úr küldjön nekünk
új papi és szerzetesi hivatásokat.
Jézus Szíve szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Hiszem, hogy

ti ilyen misszionáriusok vagytok, akiket Ő küldött ide hozzánk imádságainkra válaszul.
Ezért úgy tekintünk rátok, mint
Isten különleges ajándékára.
A főpásztor megemlékezett
arról is, hogy ma Jézus Szentséges Szíve főünnepének másnapja van, egyben Szűz Mária
Szeplőtlen Szívének ünnepe.
Ternyák érsek kérte az újmiséseket, hogy az ő szívük is legyen
olyan tiszta, mint Máriáé, „hogy
méltó hajlék és Isten dicsőségének temploma legyetek a Szentlélek számára. Ilyen a papi szív.
Gondolkodjatok el az Úr életének és a Ti életeteknek eseményein is, amelyek által az Isten
vezet és üzen nekünk. Jézushoz
hasonlóan pedig fáradozzatok ti
is a Mennyei Atya dolgaiban.”
Ternyák érsek még kiemelte:
a papságban nemcsak Jézus Szíve és Mária Szíve nyújt segítséget. Az újmisések a szentelés által az egyházmegye papi testületének tagjai lesznek. Ez a papi
közösség pedig most befogadja
őket a kézrátétel ősi gesztusával.
A főpásztor végül köszönetet
mondott a szemináriumi veze-

tőknek, a tanároknak, a papoknak, a szülőknek, a családtagoknak, hogy az oltárhoz segítették
a felszentelteket. Megköszönte a
híveknek az újmisésekért mondott imádságot.
Ezután következett a papszentelés szertartása. A Mindenszentek litániája után a szentséget kiszolgáló egri érsek a felszentelő ima és kézrátétel által adta át a Krisztustól kapott
áldozópapi hatalmat és küldetést. Ezt követően az egyházmegye jelenlévő papjai kézrátétellel fogadták be az új áldozópapokat az egyházmegye papi közösségébe. Ezt a miseruhába történő beöltöztetés követte, amelyben a frissen felszentelt papoknak plébánosaik, lelkivezetőik
segítettek, majd a krizmával való megkenés következett, amely
az Istennek szenteltség jele. Ezután megkapták a kelyhet és a
paténát, amelyeket a kenyér és a
bor átváltoztatása során használ
a pap. A szentelő érsekkel történő békecsókot követően az újmisések a főpásztorral és a jelenlévő papsággal együtt mutatták
Homa János
be a szentmisét.

JEGYZET
kapcsolatban az oldás-kötés hatalmára utal, amit Jézus a következő szavakkal adott át neki.
„Neked adom a mennyország
kulcsait. Amit megkötsz a Föl-

Hogy milyen volt Péter apostol hite, azt megismerhetjük az
evangéliumokból. Egy alkalommal Jézus megkérdezte a tanítványoktól, hogy „kinek tartják az

Péter és Pál
dön, megkötött lesz a mennyben
is, és amit föloldasz a Földön, a
mennyben is föloldott lesz.” (Mt
16,19) Pál apostol kezében pedig
egy hatalmas kard van, ami az
ő sajátos kivégzésére utal.
A Szentírásból megismerhetjük az életüket, személyiségüket
és apostoli hivatásuk történetét.
Megcsodálhatjuk a hitüket, hitből fakadó szeretetüket és hivatástudatukat. Azt is láthatjuk,
hogy mindketten hűségesen teljesítették azt a hivatást, amelyre Jézus kiválasztotta őket. Az
ünnepi szentmisén az Isten igéje
és Egyházunk imádságai Péter
hitére és Pál apostol Jézus iránti szeretetére emlékeztetnek bennünket.

emberek az Emberfiát?” Az apostolok nevében Péter válaszolt, és
szinte ünnepélyesen megvallotta
a hitét. „Te vagy Krisztus, az élő
Isten Fia.” (Mt 16,16) Olyan hitvallás ez, amit abban az időben
mindenki értett. Jézus kérdésére az első keresztények a zsidók
által jól ismert messiási címek
segítségével válaszoltak. Ezzel
csak azt akarták hirdetni, hogy
Jézusban beteljesedtek a messiási jövendölések. Nem olyan ez
még, mint az apostoli hitvallás,
ami összefoglaló módon tartalmazza keresztény hitünk legfőbb
igazságait. Nem olyan hosszú,
mint a Nicea – Konstantinápolyi Zsinat hitvallása, amely részletesen kifejti a megváltó Fiú és

a Szentlélek személyére vonatkozóan az Egyház tanítását. Éppen
rövidsége és személyes jellege miatt figyelemre méltó és tanulságos számunkra.
Szent Pál apostolt pedig a
Krisztus iránt szeretet sürgette
és tette képessé arra, hogy a pogányoknak hirdesse az evangéliumot. Ez a szeretet adott neki
erőt ahhoz, hogy még az üldöztetéseket, a nélkülözéseket és a
szenvedést is vállalta a három
nagy igehirdető körútján.
z apostolok közül talán
ő szenvedett legtöbbet az
evangéliumért. Halála
előtt, a római fogságából mégis
a következőt írta. „Biztos vagyok
ugyanis benne, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem
fejedelemségek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmasságok, sem magasság, sem
mélység, sem egyéb teremtmény
el nem szakíthat bennünket Isten szeretetétől, amely Krisztus
Jézusban, a mi Urunkban van”
(Róm 8,38-39).
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Az Eucharisztiáról
AZ EUCHARISZTIA az evangelizá-

ció forrása és csúcspontja címmel júniusban is folytatódott az
elsőcsütörtöki szentmise sorozat katekézissel és szentségimádással. Június 4-én a Dobó
téri Szent Antal Minorita templomba várták a híveket, ahol a
szentmisét Ternyák Csaba egri
érsek mutatta be és Dolhai Lajos, az Egri Hittudományi Főiskola rektora mondott tanítást.
Dolhai Lajos tanításában elmondta, a katolikus keresztények életében az Eucharisztia
három formában van jelen: a
szentmise, a szentáldozás és a
szentségimádás által.

Újra megnyílt a
látogatóközpont
ÚJRA MEGNYITOTTA kapuit az
Érseki Palota Turisztikai Látogatóközpont és az Érseki Pincerendszer. Az állandó egyházművészeti kiállítás mellett
Ozsvári Csaba ötvösművész
művei nyári időszámítás szerint, keddtől vasárnapig 10 és
18 óra között látogatható.
A palota kávézójában az Egri
Érsek Borai és Stühmer sütemények is kaphatók.

Pótfelvételi
AZ EGRI Hittudományi Főiskola katekéta (3 év, levelező) és
osztatlan hittanári szakára (4
év, levelező), továbbá a pedagógusok két féléves hitoktatói
szakirányú továbbképzésére
2020. augusztus 15-ig még lehet jelentkezni. A jelentkezést
az intézmény címére (Eger, Foglár. u. 6.) kell eljuttatni a főiskola saját jelentkezési lapján,
mely letölthető az intézmény
honlapjáról (www.eghf.hu).

Magyarország jó
tanulója, jó sportolója
„AZ EMBERI Erőforrások Minisztériuma nyílt pályázatot hirdetett a „Magyarország jó tanulója, jó sportolója-2019” cím elnyerésére. A pályázati feltételek szigorúak voltak. A Jászberényi Nagyboldogasszony Katolikus Óvoda, Kéttannyelvű Általános Iskola, Középiskola és
Kollégium diákja: Notheisz Janka 6.a osztályos tanuló sikerrel pályázott a díjra. Janka közel nyolc éve karatézik, az idén
első helyet szerzett a diákolimpián, kitűnő tanuló, szorgalmas, segítőkész társaival, tanáraival.

Megjelent a Gaudete
AZ EGRI papnövendékek lapja, a Gaudete 1987 óta jelenik
meg, hírt adva a szemináriumi
életről, a kispapok mindennapjairól. A hasznos lelki olvasmányokat is kínáló kiadvány ezúttal elektronikus formában látott napvilágot. Az újság itt érhető el: Gaudete online

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
Készült a
közreműködésével.
Kedvezményes előfizetés:
06-40/510-510
Nyomdai munkák:
Virtuóz Kiadó és Nyomdaipari Kft.
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Tanévzáró üzenet
A koronavírus járvány miatt
március végétől megváltozott az oktatás rendje. A közös hálaadás, a Te Deum is elmaradt. Ternyák Csaba érsek
videoüzenetben zárta a tanévet. Az érsek Eszterházy püspök szobránál állva, esernyővel a kezében, közvetlen szavakkal köszönte meg a diákok
és a pedagógusok helytállását az elmúlt tanévben. Külön
kitért arra, hogy a koronavírus
idején kiemelkedően teljesítettek a diákok és a pedagógusok
egyaránt.

Emlékeztetett rá, hogy a korábbi években közös hálaadásra szokta hívni az Egri Bazilikába azokat a diákokat, akik
kitüntetést kaptak eredményes
munkájukért. Miközben beszélt, látni lehetett, hogy a háttérben a bazilika felújítása zajlik és éppen építik az állványzatot.
Kifejezte örömét, hogy több
mint 22 ezren járnak a főegyházmegye által fenntartott intézményekbe. Megköszönte a
szülőknek, hogy az Egri Főegyházmegye nevelőgárdájára bízták gyermekeiket. Hálaadásra
és visszatekintésre szólított és
külön utalt azokra a hónapokra, amikor mindenki karanténba szorult: „Az idei év különleges volt. Öregek és fiatalok egy-

Ternyák Csaba: „Jézus a nyári szünetben is vár bennünket, hogy a templomban meglátogassuk”

aránt úgy éltük meg ezeket az
utóbbi heteket, hogy ilyen a mi
életünkben még nem fordult
elő. Három hónapig nem lehetett kimenni, nem lehetett is-

kolába menni, nem lehetett találkozni a barátainkkal.” Majd
megdicsérte a pedagógusokat
és diákokat egyaránt, hogy a
kezdeti nehézségek ellenére ha-

A HÓNAP VERSE
Babits Mihály

Esti megérkezés

mar alkalmazkodtak a digitális
órák rendszeréhez. „Jól teljesítettetek otthon is, a digitális órákon. Gyorsan úrrá lettetek e nehézségeken... Úgy, mint
azok az emberek, akik itt mögöttem szakadó esőben is dolgoznak az állványokon, a bazilika felújításán. Adogatják fel
egymásnak azokat az elemeket,
amelyekből felépül az állványzat. Ennek segítségével tudják
majd megújítani az épületet.
Mi is ilyen építkezők vagyunk.
Egyik követ rakjuk a másikra,
egyik elemet a másikra, és nem
riadunk vissza azoktól a nehézségektől, amelyekkel az életben
találkozunk.”
Majd emlékeztetett arra,
hogy Jézus a nyári szünetben
is vár bennünket, hogy a templomban meglátogassuk, hogy
elmenjünk szentmisére, hogy a
pihenés ideje alatt se feledkezzünk meg az imádságról. Végül így zárta szavait: Amikor
most a 2019/2020-as tanévet lezárom az Egri Főegyházmegyében, kívánok nektek, tanáraitoknak és szüleiteknek jó vakációt, jó pihenést! Az ősszel találkozunk ismét az iskolában!
Az Úr Jézus Krisztus segítsen
meg mindnyájatokat! Áldjon
meg benneteket a Mindenható
Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek! Ámen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Az esti sötét
halk mezei lelkét
a mohó kilométerek
bús messzibe nyelték.
Kocsim ablakait most
veri a fény,
két sorban a lámpák
jönnek elém.
Tépett takaró lett
már a sötétből;
csak az ég, a nagy ég
fut velem a rétről;
kiejtik az utcán
a csönd mezei
csokrát a kiránduló
fáradt kezei.
De harsan a lángok
lármája, a lámpák
csilláma szemembe
csengeti lángját.
Máshol az éjszaka
csendje halálos:
itt villan a villany
és villog a város.
Idelenn a város
villanya villog,
de fenn a nagy ég
száz csillaga csillog:
a villany a földi,
a csillag az égi,
a villany az új,
a csillag a régi.
Babits Mihály (1883 – 1941)
költő, író, irodalomtörténész, műfordító, a 20. századi magyar irodalom jelentős alakja, a Nyugat
első nemzedékének tagja.

Felsőzsolcán épített logisztikai
központot a Katolikus Karitász

Személyi változások
a főegyházmegyében

Európai Uniós projekt keretében valósult meg a Katolikus
Karitász Felsőzsolcai Logisztikai Központja.
Az országos hatáskörű és jelentőségű
segélyszervezetek
infrastrukturális fejlesztését
segítő EFOP 2.2. 15-16 kódszámú, „a karitatív szervezetek
infrastrukturális fejlesztései a
hátrányos helyzetűek társadalmi (re)integrációja érdekében”
elnevezésű pályázati projekt
keretében a Katolikus Karitász
650.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el. Három helyszínen, Pécsen, Székesfehérváron és Felsőzsolcán alakítottak ki logisztikai koordiná-

Ternyák Csaba érsek 2020.
augusztus 1-i hatállyal érvénybe lépő személyi és szervezeti
változásokról döntött az Egri Főegyházmegyében:

ciós központot. Június 11-én került sor a felsőzsolcai épület átadására. Écsy Gábor, a Katolikus Karitász igazgatója kiemelte, hogy a keresztény ember –
vagy szélesebb értelemben az
egyház – csak akkor lehet hiteles, ha a tanítása mögött ott van
a karitatív tevékenység.
Vitályos Eszter európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős
államtitkár és Soltész Miklós
egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár mutatta be a beruházás céljait. A
Logisztikai Központ kiemelten
segíti majd a Katolikus Karitász észak-magyarországi szociális-karitatív tevékenységét,

s így a rászoruló célcsoportok
támogatását, valamint a Karitász felzárkóztatási célú programjait.
Ternyák Csaba egri érsek beszélt a Karitász Katolikus Egyház nevében végzett szeretetszolgálati tevékenység fontosságáról és a nehéz élethelyzetekben az elesetteket segítő jelenlét szükségességéről, majd megáldotta az épületet, hogy az minél hatékonyabban szolgálja a
segítő szeretet jegyében a Katolikus Karitászon keresztül a rászorulókat és a bajbajutottakat.
Az esemény végén útnak is
indították az első segélyszállítmányokat a raktárból.

Tanévzáró a hittudományi főiskolán
Az Egri Hittudományi Főiskolán és az Érseki Papnevelő
Intézetben június 18-án tartották a tanévzáró ünnepséget és a
hálaadást. Dolhai Lajos, a főiskola rektora köszöntötte a megjelenteket: Ternyák Csaba érseket, Dr. Pajtókné dr. Tari Ilonát, az Eszterházy Károly egyetem rektorát, Ficzek László általános helynököt, Buda Pétert,
az Érseki Papnevelő Intézet és
Michał Bartosz Muszyńskit,
a Redemptoris Mater Egyházmegyei Missziós Szeminárium
rektorait, a tanárokat, a szentelendőket és a kispapokat.
Dolhai Lajos rektor elmondta:
„A 2019/2020-as tanév fő jellegzetessége a koronavírus járvány
volt. Március 16-től megváltozott az életünk. A kormányrendelet értelmében be kellett zárni az egyetemeket és a főiskolákat. Át kellett térni a távoktatásra, vagy valamilyen más formában kellett folytatni az előadá-

sokat. A szemináriumi életrend
is megváltozott. A Szent István
Rádió mindennap a Szeminárium kápolnájából közvetítette a
reggeli és a délután 5 órai szentmisét.
Délután a rózsafüzért, és május elsejétől a litániákat is. Hála Istennek, a vizsga időszakot
már a megszokott formában
tudtuk megtartani.”
Beszámolt arról, hogy a tanévet 149 hallgatóval kezdték. 37
kispap és 9 fiatal hittanárszakos hallgató a nappali tagozaton tanult, levelező képzésben
103-an végeztek teológiai tanulmányokat: 27-en katekéta szakon, 66-an hittanári szakon, 10
pedagógus pedig hit-és erkölcstan oktatói képzésben vett részt.
Hatan fejezték be tanulmányaikat. Hittanár-nevelő mesterszakon 25-en kapnak diplomát. Köszöntötte Buda Péter rektort abból az alkalomból, hogy 25 éves
tanári működése után, a taná-

ri kar döntése alapján neki ítélték a Pro Seminario Agriensi
emlékérmét, illetve kitüntetést.
Csizmadia István főiskolai tanárt pedig azért, mert a 30 éve
tanít az Egri Szemináriumban.
Ezután az intézmény kápolnájában került sor a hálaadásra,
ahol Ternyák Csaba érsek az elmúlt néhány hónap nehézségeiről szólva rámutatott, hogy Isten
a rosszat is arra használja, hogy
bennünket a jóra sarkalljon.
Minden próbatétel alkalom
lehet arra, hogy hitünkben is
megerősödjünk. A legnagyobb
rosszból, Jézus szenvedéséből
és kereszthalálából hatalmas
kegyelem fakadt számunkra.
A Mindenható Istennek ezt a
gondviselő szeretetét kell hirdetnünk minden ember felé.
A kispapokat arra biztatta,
hogy maradjanak meg egész
életükben abban a hivatásban,
amelyre meghívta őket az Úr.
H. J.

RESCH ANDRÁS a Miskolc Szent
Anna Plébánia káplánja felmentést kapott kápláni megbízatása
alól és Rómában folytatja teológiai tanulmányait.
***
LIGA KONRÁD Sárospatak plébánia káplánja Hevesre,
RIZ ATTILA Jászárokszállás plébánia káplánja Sárospatakra,
NAGY FERENC újmisés Jászárokszállásra,
MAKSÓ PÉTER Miskolc Diósgyőrből Jászapátiba,
MAROSI BALÁZS újmisés Miskolc Diósgyőrbe,
HOLLÓ GÁBOR Gyöngyös Felsővárosból Miskolc Szent Anna
plébániára,
BARTA MÁRTON újmisés Gyöngyös Felsővárosi Főplébániára,
SOLTÉSZ ÁDÁM Szerencsről
Jászberény Főplébániára,
PINTÉR BÁLINT Mezőkövesd IIről Szerencsre,
GREUTTER GYÖRGY Gyöngyös
Felsővárosból Mezőkövesd II-re,
THIAGO JACKSON PINHEIRO
COSTA újmisés Gyöngyös Felső-

városi Főplébániára kapott kápláni kinevezést.
***
BARANYÁK BÉLA tiszafüredi plébános a csernelyi plébániára,
BARTA CSABA csernelyi plébános a tiszapalkonyai plébániára,
SZŰCS ZSOLT tiszapalkonyai
plébános a szendrői plébániára,

FERENCZ KÁROLY szendrői plébános a tiszafüredi plébániára
kapott plébánosi kinevezést.
***
THURZÓ PÉTER missziós szolgálata újabb 1 évre meghosszabbításra került.
***
Kápolna Detk plébániától Eger
Belváros Főplébániához került
oldallagos ellátásra.
***
VERES JÓZSEF az Ónodi Kerület
esperese saját kérésére felmentésre került, helyére
KALÓCZKAI GÁBOR emődi plébános kapott esperesi kinevezést.
***
FERENCZ KÁROLYT plébánosi áthelyezése miatt felmentésre került a Szendrői Esperesi Kerület
esperesi tisztsége alól, egyidejűleg utódja,
KELEMEN ISTVÁN edelényi plébános megbízást kapott a Szendrői Esperesi Kerület vezetésére.
***
JUHÁSZ FERENC EKIF elnöki
feladatainak végzése alól felmentést, egyidejűleg pasztorális helynöki kinevezést kapott.
LÓCZI TAMÁS EKIF elnöki kinevezést kapott.
***
FICZEK LÁSZLÓ általános helynök – egyéb megbízatásainak
érintetlenül hagyásával – felmentést kapott érseki irodaigazgatói feladatai alól.
***
KAKUK FERENC érseki titkár –
egyéb megbízatásainak érintetlenül hagyásával – érseki irodaigazgatói kinevezést kapott.
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