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Főpásztori szentmise
Tanévnyitó és új óvoda Füzéren és Egerben
SZEPTEMBER ÜZENETE
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Törökszentmiklóson

Az új óvoda kilencven gyermek elhelyezésére alkalmas

Fotó: Birincsik Márton

Főegyházmegyei tanévnyitót tartottak augusztus 30-án
a Szentháromság tiszteletére
szentelt törökszentmiklósi római katolikus templomban. Az
ünnepi összejövetelen a Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, az idén 10
éves Pánthy Endre Általános Iskola tanárai, diákjai, valamint a
Szent Kristóf Óvoda pedagógusai és kicsinyei vehettek részt a
járványügyi előírásoknak megfelelő módon és létszámban. A
járvány miatt az Egri Főegyházmegye köznevelési intézményeinek pedagógusai és lelkipásztorai a Szent István Rádió és Televízió YouTube csatornáján keresztül követhették az ünnepi
eseményt.

A főpásztor Szent Gellért-díjakat
adott át a tanévnyitón

A résztvevőket Bordás Péter plébános és Lóczi Tamás, az
Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatóságának (EKIF) elnöke köszöntötte. Az összejövetelen részt vett Soltész Miklós államtitkár, aki a Kormány képviseletében gratulált a törökszentmiklósiak új óvodájához és sikeres új tanévet kívánt az egyházmegye pedagógusainak.
A szentmisét Ternyák Csaba
egri érsek mutatta be, a jelenlévő lelkipásztorok koncelebrálásával. A főpásztor szentbeszédében az új tanév mottójáról be-

szélt: „Van itt egy gyermek...”
(Jn 6,9).
A szentmise után az érsek az
Egri Főegyházmegye fenntartásában működő köznevelési intézmények vezetőinek és lelkipásztorainak javaslata alapján
kitüntetéseket adott át.
A Szent Gellért-díj arany fokozatában részesült: Pércsi Edit,
az egri Andrássy György Katolikus Közgazdasági Szakgimnázium, Gimnázium és Kollégium igazgatóhelyettese, Gáspárné Ali Júlia, a mezőkövesdi Szent István Katolikus Általános Iskola igazgatóhelyettese,
dr. Kovácsné Nikházy Eleonóra,
a miskolci Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda igazgatója, Lovász Tiborné, a
nagykörűi Petrovay György Katolikus Általános Iskola, Óvoda
óvodapedagógusa, hitoktatója.
A Szent Gellért-díj ezüst fokozatát vehette át: Kóródi Benedek, a füzesabonyi Széchenyi István Katolikus Általános
Iskola karbantartója, Tési Ildikó, a jászalsószentgyörgyi Szent
György Katolikus Óvoda, Általános Iskola tanára, hitoktatója és
Juhászné Nyusti Klára igazgatóhelyettes, a sárospataki Szent
Erzsébet Katolikus Általános Iskola igazgatóhelyettese.
Pánthy Endre kanonok sírjának megkoszorúzása után
Ternyák érsek megáldotta az
új óvodát, amely 475 millió forintból épült fel uniós és kormányzati támogatással. Tervdokumentációját a Hadas Építész
Mérnöki és Művészeti Kft. készítette Rudolf Mihály vezető tervezővel az élen, az építési munkákat a Stílusterv Kft. végezte. A
régi, rossz állapotban lévő épület helyére került az új óvoda,
amely 90 gyermek befogadására alkalmas.
Az új épületben helyet kaptak szocializációt, mozgásfejlesztést, fejlesztést segítő helyiségek, szabadidős programoknak lehetőséget biztosító terek,
kialakításra került tornaszoba,
játszóudvar és parkoló is.
A programot az óvodások műHoma János
sora zárta.

Füzéren Szűz Mária mennybemenetelének ünnepe előtt
Horváth Jenő polgármester köszönetet mondott Ternyák Csaba
egri érseknek azért, hogy ismét
liturgikus hely lehet a várkápolna. A polgármester a felújításban
résztvevő szakembereknek, a helyi lakosoknak is megköszönte
azt a szolgálatot, melynek eredményeképpen ismét eredeti szépségében pompázhat a kápolna.
A főpásztor a szertartás elején
úgy fogalmazott: arra a vízre kéri majd Isten áldását, mellyel a
kápolna falait és a híveket fogja meghinteni, hogy megszenteljen és megtisztítson. A főpásztor
szentbeszédében úgy fogalmazott, a vár termei szimbolizálják
az emberi élet egy-egy szegmensét. Vannak külső terek, ahová
sokakat beengedünk és vannak
olyanok, ahová csak a család,
a bizalmas léphet be. Legbelül
van az a szentély, ahol az Isten
lakik. Sokan szinte soha nem
lépnek be ide, inkább menekülnek, mert félnek a magánytól,
attól, hogy itt szembesülnek ön-

magukkal és Istennel. A mai világban azt látjuk, hogy sokan
elhagyták az istenes életet, és a
templomnak sincs már központi
szerepe életükben. Talán éppen
ez a félelem a magyarázat minderre. És csodálkoznak, hogy boldogtalanok... Azért van ez, mert
a boldogságot kívül keresik, pedig az bent lakik, a szívünk mélyén. Máriát azért mondta boldognak egy asszony az evangéliumban, mert ő, aki mint Isten frigyszekrénye Jézust a szíve alatt hordozta tudta, hogy belül lakik a boldogság. Ezért ünnepeljük úgy, mint mennyekbe
felvett királynőt, akik az Úr testestül-lelkestül felvett a mennybe és aki nekünk is utat mutatott. Arra tanít bennünket ez a
várkápolna, hogy vigyázzunk
életünk szentélyére, arra a belső várkastélyra, amelynek leírására Avilai Szent Teréz egy külön könyvet szentelt.
A szentmisét követően a történelmi egyházak jelen lévő képviselői is áldást mondtak a megújult kápolnában.

Ismét liturgikus hely lett a várkápolna

A

z elmúlt hónapokban a
böjtnek egy sajátos formáját ismertük meg, amit eucharisztikus böjtnek is nevezhetnénk. A járványhelyzet miatt még vasárnap sem vehettünk
részt a szentmisén és nem járulhattunk szentáldozáshoz. Csak
rádión és közösségi portálokon
keresztül hallgattuk a szentmisét. Ezzel kapcsolatban az egyik
püspök atyánk így nyilatkozott.
„Ne azt kérdezzük, hogy miért
engedte meg ezt a Jó Isten, hanem azt, hogy mire akar ezzel
tanítani bennünket.” Például
arra, hogy a föltámadt és megdicsőült Krisztus többféle módon
is jelen van az Ő Egyházában.
Nem kizárólag a szentmisében
és a szentáldozásban, másféleképpen is találkozhatunk Vele.
A Biblia és Egyházunk tanítása szerint a feltámadt és megdicsőült Krisztus ötféle módon
is jelen van az Egyház közösségében (vö. SC, 7. p.). Jelen van
közöttünk, az imádkozó közösségben, hiszen ő azt ígér-
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„A bolond megveti apjának intését, de okos
lesz, aki figyel a feddésre” (Péld 15,5).

Szent István azt üzeni nekünk: nincs másik alap, csak Krisztus

Egerben egyházmegyénk
alapítója, Szent István királyunk ünnepén, augusztus 20án délelőtt szentmisét mutatott
be a bazilikában Ternyák Csaba érsek.
Szent István ünnepe egyházi
főünnep, s egyúttal legfontosabb
nemzeti ünnepünk is – mondta
el a főpásztor szentbeszédében.
Hozzátette: nemcsak király volt,
hanem apostol is, vagyis küldött, hiszen amikor megkapta a
koronát a pápától, nemcsak királyi megbízást kapott, hanem
azt a feladatot is, hogy szervezze meg az egyházat Magyarországon. Az érsek elmondta: három évvel ezelőtt került az Érseki Palota díszudvarára államalapítónk szobra, s az alkotás a
szent király előtt, mint az egyházmegye alapítója előtt tiszteleg. Egyik kezében az alapítólevelet, másikban az apostoli keresztet tartja.
Milyen üzenete van ma ennek az ifjú királynak? – tette fel
a kérdést az érsek. A szentmise olvasmányain keresztül ar-

ra bátorít, hogy építsük tovább
életünket az evangélium alapjaira, legyünk Krisztus-hordozók,
megújult emberek.
Ezer évvel ezelőtt Szent István
nem félt Krisztusra alapozni, elfogadta hitét és szentnek tartotta a pápától kapott koronát. Nem
félt a múltba révedő táltosoktól,
az okoskodó és értetlenkedő rokonoktól, vagy a harcos ellenségtől. Megtalálta élete házának
szikla alapját és semmi sem tudta eltántorítani, hogy arra építsen házat, hazát és jövőt. És ma
is ezt üzeni nekünk: nincs másik alap, csak Krisztus.
A főpásztor a szentmise végén megáldotta az új kenyeret. Az idei sajátos helyzet miatt – a korábbi hagyományoktól eltérően – most nem osztották ki a hívek között a megszentelt kenyereket, rászoruló családok kapják meg ezeket. A szentmisén köszönetet mondtak a hevesi gazdáknak, az egri malomnak, az Agrárkamarának és az
Egererdő Zrt.-nek a felajánlott
Bérczessy András
kenyérért.

JEGYZET
te, hogy „ahol ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.” (Mt
18,20) Azután jelen van az Isten
igéjében, ugyanis az evangéli-

valóvá számukra az Egyház közösségében.
Arra ritkán szoktunk gondolni, hogy az Úr Jézus jelen van közöttünk a szentségekben, hiszen

Többféle jelenlét
um sorai által maga az Úr Jézus
az, aki szól hozzánk, aki hirdeti számunkra az Isten országának örömhírét. Gondoljunk
csak Jézusnak azokra a szavaira, amikor a következőt mondotta az apostoloknak. „Aki titeket
hallgat, az engem hallgat.” (Lk
10,16) Ez a magyarázata annak,
hogy tiszteletünk jeléül, amikor
a szentmisén az evangéliumot
hallgatjuk, fel szoktunk állni.
Az ünnepélyes szentmiséken pedig megtömjénezzük az evangéliumos könyvet és körmenetben
végighordozzuk a templomban.
Jelen van közöttünk az Úr Jézus
papjaink személyében, akik
Jézust, a jó pásztort teszik jelen-

mind a hét szentségben Krisztus
csodálatos erejében, a megváltás kegyelmében részesülhetünk.
Az Egyházban a szentségek által
Krisztussal, a megdicsőült Krisztussal találkozhatunk. A szentségek nem csupán a kegyelem eszközei, hanem találkozási események. Modern kifejezéssel élve:
„rituális kommunikáció”. Ezt a
nagy igazságot találóan fogalmazza meg már Szent Ambrus
(†397), Milánó szent püspöke is.
„Nem tükör által, nem az emlékezés útján, hanem szemtől
szembe megmutatkoztál nekem
Krisztusom, téged a szentségeidben feltalállak.” (Apológia David, 12,58)

A budapesti Nemzetközi
Eucharisztikus Kongresszusra készülve gondoljunk gyakran arra, hogy az Úr Jézus különleges módon, valóságosan jelen van megdicsőült testével közöttünk az Oltáriszentségben,
a kenyér és a bor színében. Az
Eucharisztia a legfőbb szentség, mert a többi szentség csak
közvetíti számunkra Isten kegyelmét, az Oltáriszentség pedig magát a kegyelmek szerzőjét és forrását, a megváltó Jézust adja nekünk. Ezért szoktuk azt mondani, hogy a „szentségek szentsége”. Szent II. János
Pál pápa szerint „az Egyház legdrágább kincse, amit csak magáénak mondhat történelmi zarándokútján”.
z eucharisztikus kongreszszus jelszava („Minden
forrásom belőled fakad”)
pedig arra figyelmeztet bennünket, hogy az Eucharisztia keresztény életünk és az Egyház életének egyik legfontosabb forrása.
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Miskolci
emlékezés a roma
holokausztra
AUGUSZTUS 2-ÁN szentmisével
emlékeztek a roma holokauszt
76. évfordulójára Miskolcon
a Mindszenti templomban. A
szentmisén Juhász Ferenc plébános utalt arra, hogy a cigányság és a magyarság évszázadok óta együtt él a Kárpát-medencében. Ez idő alatt közös
gyökereik lettek, és ennek a közös gyökérnek talán legtáplálóbb szála a hit. A cigányság
és a magyarság hasonlóképpen istenhívő karakterrel rendelkezik, ezért az auschwitzbirkenaui láger háromezer
roma áldozatára való emlékezés legalkalmasabb helye a
templom. Az Episztémé egyesület szervezésében a szentmise után Kun Alexandra és
Burai Laura cselló művészek a
Schindler listája című film zenéjéből adtak elő.

Jubileumi
szentmise
Jászberényben
1950-BEN oszlatta fel a kommunista államhatalom a szerzetesrendeket. Az így keletkezett
vákuumban szükség volt otthonra, biztonságra, közösségre: ezért a célért alakult meg a
Katolikus Szeretetszolgálat. Az
évfordulót július 30-án ünnepelték Jászberényben, a szervezet Szent Klára Otthonában.
Koncelebrált szentmisét mutatott be Szántó József címzetes
apát, főesperes. Aki elmondta, amikor a Magyar Katolikus Püspöki Kar 1950. augusztus 30-án aláírta a feloszlatásról szóló megegyezést, létrehozták a Katolikus Egyházi Kegydíjasok és Betegek Szeretetszolgálatát, amely ma Katolikus
Szeretetszolgálat néven működik. Az elmúlt hét évtizedben
27 rendből többszáz nővér töltötte itt életének utolsó szakaszát. Ma itt már nincs egyetlen
kedvesnővér sem, viszont vannak gondozásra, ápolásra szoruló betegek.
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Hittantábor Sarudon
Az egyházmegye sok plébániáján rendeztek idén is ifjúsági és hittanos táborokat. Köztük
az egri Jézus Szíve Római Katolikus Plébánia Ifjúsági hittanosainak és zenekarának nyári
táborára is sor került, a Sarudi
Genezáret Katolikus Lelkigyakorlatos Ház-, Ifjúsági- és Sportüdülőben. A tábor kormányzati
támogatásból valósulhatott meg.
Nagy öröm volt számunkra,
hogy együtt lehettünk, hiszen
az elmúlt hónapokban a vírushelyzet miatt sajnos szüneteltettük a péntek esti ifjúsági hittanokat és az ifjúsági zenekar próbáit. Az együtt töltött idő jó hangulatban telt. Az időjárás kegyes
volt hozzánk, hiszen a programokat, melyeket elterveztünk
meg tudtuk valósítani. Szinte
minden nap sikerült a Tisza-tó
egyik-másik strandjára elbicikliznünk. Ebbe a pár napba bele-

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.

Károlyi Amy

Kalap-árnyban
Lábadozik a nyártól az ősz,
elmúlt a láz, maradt a gyengeség.
Mint sokszor mosott lepedők,
oly lágy a lomb, a fű, az ég.
Egyszerre minden oly szelíd,
a harapós kutya sem harap.
Akár Mária-üvegen,
fátylas homályból süt a nap.
A gyíkok is türelmesek,
nincs rémület, galoppozó,
élte fatönkjén ül az év,
diófatönkön ülni jó.
Károlyi Amy (1909 – 2003)
József Attila-díjas magyar költő,
műfordító. 1992-től a Magyar Művészeti Akadémia tagja volt.

Tábori körülmények között, minden este együtt ünnepelhettük a szentmisét

fért a közös bowlingozás, a fiatalok szülei elleni focimeccs és
a főzőcskézés. Ami igazán meghatározó volt a tábor napjaiban,
hogy minden este együtt ünne-

pelhettük a szentmisét, melyen
a zenekar tagjai biztosították a
zenei szolgálatot.
Nagy élmény volt számunkra
ez az együtt töltött pár nap. Hi-

Fotó: Birincsik Márton

szem azt, hogy a későbbiekben
ezekből az élményekből sokat
merítünk majd.
Drahos Dávid
káplán

Megújult Göncruszka temploma
Július 18-án áldotta meg a pályázati és egyházmegyei forrásból felújított göncruszkai templomot Ternyák Csaba egri érsek.
A hívek régi vágya volt, hogy
a templom megszépüljön, főként
a tetőzet felújítására volt nagy
szükség. A beruházás költsége 76,5 millió forint volt, ennek
kétharmadát az egyházmegye
biztosította - mondta Zsova János atya, Vizsoly plébániai kormányzója, aki 2018 óta szolgál a
területen. Így szépülhetett, újulhatott meg az 1851-ben épített,
nagy befogadóképességű Nagyboldogasszony tiszteletére szentelt templom.
A plébániaközösség ifjú tagja
verssel, a képviselőtestület elnö-

A hivek régi óhaja volt a templom
felújítása

ke köszöntővel fogadta a főpásztort hangsúlyozva, nagyon várta a közösség, hogy ez a munka
elkezdődhessen és elkészüljön,
a templom ugyanis beázott és
homlokzata is omladozott. A testület vezetője Zsova János atyának is köszönetet mondott a fáradozásaiért, és mindenkinek,
aki valamilyen módon támogatta a felújítást.
A szentmise kezdetén áldotta
meg az épület falait az egri érsek.
A főpásztor szentbeszédében
kiemelte: az ünnep túlmutat a
település határain, itt vannak a
környező egyházközségek lelkipásztorai, hívei, eljöttek örülni és
hálát adni ezért a csodálatos szép
templomért, mely Göncruszkát

szebbé teszi, Isten dicsőségére.
Ez utóbbi a legfontosabb, hogy az
Urat dicsérjük, lelkünket hozzá
emeljük, jobbá legyünk, tudjunk
újra és újra új életet kezdeni.
Ez a templom kövekből épült,
melyeket külső segítséggel tudtunk helyrehozni – hálával tartozunk mindazoknak, akik a pályázati forrást biztosították. Azok
a kövek, melyekből az igazi egyház épül, az élő kövek nem megújíthatóak egyházi, vagy pályázati forrásból, azok megújítása
kizárólag rajtunk múlik. Legyen
ez a templomfelújítás nagyszerű
alkalom arra, hogy mi is mindannyian megújítsuk életünket
az egyház szentségei, kegyelmi
B. A.
segítsége által! 

Lóczi Tamás az EKIF új elnöke Elhunyt Simon György
Ternyák Csaba egri érsek
2020. augusztus 1-i hatállyal az
Egyházmegyei Katolikus Iskolai
Főhatóság (EKIF) elnöki tisztjével bízta meg Lóczi Tamást,
Sátoraljaújhely plébánosát.

„Szűz Mária
szenvedésének
útja” Bükkszéken
SZŰZANYA kálváriát adtak át július 26-án, vasárnap Bükkszéken. A 15 stációból álló alkotás a tervek szerint az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készült volna. A stációk a bükkszentkereszti Takács László alkotásai. Az ünnepi szentmisét Csizmadia István főesperes celebrálta a
bükkszéki Szentlélek templomban. A szentmise után a hívek
körmenettel vonultak a Szent
Anna szoborhoz, majd a stációk megáldásával zárult a rendezvény.

A HÓNAP VERSE

Lóczi Tamás plébános

– Köszönöm Ternyák Csaba
érsek úr bizalmát – nyilatkozta Lóczi atya. – A szemináriumba való jelentkezésem előtt kémia-teológia tanári szakos egyetemi diplomát szereztem. Az elmúlt 16 papi évem alatt folyamatosan hitoktattam, hetedik éve
kémiát is tanítok. Tíz évet pedig
közvetlenül iskolai állományban tölthettem a miskolci Fráter
György Katolikus Gimnázium-

ban, ahol érseki biztosi, majd
igazgatói munkakört láttam el.
A tanárokkal, a szülőkkel és a
diákokkal végzett együttműködés minden oldalról elém tárta
a köznevelés helyzetét és benne
sajátosan a katolikus iskola küldetését, amely hitünk alapján
az egész embert szolgálja, annak testi-lelki-szellemi kibontakozásában. Célunk, hogy hitükből erőt merítő, Egyházunkban
aktívan tevékenykedő, közösségeiket szolgáló, jó állampolgárokat neveljünk. Fontos, hogy boldog, kiegyensúlyozott, életüket
tudatosan irányító felnőttek kerüljenek ki intézményeinkből,
akik meghatározó tényezőkké
tudnak válni környezetükben.
Látva a világban való elbizonytalanodást, kiemelt szerepet kívánok szánni katolikus iskoláinkban a hivatások felismerésének és a családi életre való felkészítésnek.
– Hálásan köszönöm a szülők bizalmát az egyházmegye
katolikus intézményei irányában. Hiszem, hogy évszázados
tapasztalatunk a nevelés terén,
párosulva a modern kor kihívásaira adott válaszokkal, egészséges és teljes személyiségek kialakulásában adhat segítséget a
családoknak!
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2020. augusztus 8-án elhunyt Simon György, a Szent
István Rádió örökös főszerkesztője.
Simon György az ELTE fizikus szakán végzett, választott
szakterülete az akusztika volt.
Csaknem harminc évig dolgozott ezen a területen a Pannónia Filmstúdiónál. Eközben akusztikus tervezőként
számos hangstúdió, hangverseny- és színházterem létrejöttében vett részt.
2000 júliusában került az
induló Magyar Katolikus Rádió – Egerhez, a mai Szent
István Rádió és Televízióhoz.
Technikusként, majd műszaki
vezetői beosztásban tevékenykedett 2003 májusáig. Ekkor
főszerkesztői megbízást kapott, melyet 2013. december
31-éig látott el.
Ezt követően nyugdíjasként
is rendszeresen készített mű-

sorokat. Örömmel vállalta ezt
a feladatot, mely továbbra is a
Szent István Rádióhoz kötötte.
Országos és helyi szinten is
számos elismeréssel jutalmazták újságírói munkáját. Családja, szerettei, barátai és kollégái augusztus 28-án kísérték utolsó útjára.

Átadták az„Egri
Érsek Bora 2020”
kitüntető címeket

Idén a vírushelyzetre való tekintettel, az előző évek hagyományától eltérően, személyes találkozó nélkül mutatjuk be a címet
elnyert borokat.
Az Egri Érsekség köszönetet
mond a hegyközségeknek, melyek segítségével az Egri Főegyházmegye területéről valamen�nyi borvidék: az egri, a tokaji, a
mátrai, a bükki és a jászsági is
képviseltette magát a megmérettetésen, valamint köszönetet
mond dr. Gál Lajos professzornak, ismert egri borásznak, aki
kezdetektől segíti a kiválasztást,
a szervezést, a döntéshozó grémium munkáját, mely Ternyák
Csaba egri érsek vezetésével ítéli oda a címeket.
Az „Egri Érsek Misebora
2020” címet a Péter Pincészet Tokaji Aszú 2017-es 6 puttonyos bora viselheti.
Az „Egri Érsek Bora 2020” címet a bükki borvidékről a Roszkos
Szőlőbirtok és Pince 2018-as Pinot
Blanc-ja, a Jászságból a Túri Pince 2019-es Cserszegi Fűszeres bora, a mátrai fehérek közül a Maróti Pince 2018-as Mátrai Olaszrizlingje, a mátrai rozék közül a Molnár és Fiai Pincészet Bt. 2019-es
Kékfrankos Rozéja viselheti.
Tokaji száraz kategóriában a
Patrícius Borház Kft. 2018-as Tokaji Furmint Selection bora és az
édes kategóriában Egri Érsek
Misebora címet is elnyerő Péter
Pincészet 2017-es 6 puttonyos tokaji aszúja bizonyult a legjobbnak. Egri fehérként a Varsányi
Pincészet Kft. Debrői Hárslevelű
Superior 2017-es, a vörös kategóriában Kőporos Borászat Kft. Vörös és Fekete 2018, és a bikavér
kategóriában Gál Tibor Síkhegy
Bikavér Grand Superior 2016 bora kapták az elismerést.
A nyertes termelők jogosultak
arra, hogy a palackokon feltüntessék, hogy a cím birtokosai.
Az Érseki Palota Látogatóközpontba ellátogatók az Érseki Pincerendszer megtekintése után
megkóstolhatják és meg is vásárolhatják a győztes borokat.

Egri búcsúk szeptemberben
Szeptember 6-án 16 órakor
búcsút tartanak a Rozália temető kápolnájában. Az ünnepi szentmisét Vízi János, az egri bazilika káplánja mutatja be.
Szeptember 13-án lesz az
egri Kisboldogasszony templom búcsúja. A 10 órakor kezdődő szentmisét és körmenetet Racs Csaba teológiai tanár,
egerbaktai plébános, a 16 órakor kezdődő szentmisét és kör-

menetet Ailer Gáspár budafoki
plébános vezeti.
A több száz éves múltra vis�szatekintő egri Fájdalmas Anya
búcsú szeptember 19-én, szombaton 16 órakor a Keresztút végzésével kezdődik, ezután a Fájdalmas rózsafüzér elimádkozására kerül sor, 17.30-kor szentmise, majd szentségimádás lesz.
Vasárnap reggel 8.30-kor végzik a reggeli zsolozsmát, 9 óra-

kor pedig szentmise lesz. Az ünnepi szentmise 11.00 órakor kezdődik.
Az egri bazilika védőszentje,
Szent Mihály arkangyal tiszteletére idén szeptember 27-én, vasárnap 18.30-kor tartják a búcsúi szentmisét. Szeptember 29én, Szent Mihály napján pedig
Szentségimádási napot tartanak
a bazilikában. A káptalani imaH. J.
óra 9 órakor kezdődik.

