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AUGUSZTUS ÜZENETE

Megújuló templomok
Ferenc pápa hazánkban
és plébániák
„Mindenki, aki kér, kap, aki keres, talál, és aki
zörget, annak ajtót nyitnak” (Lk 11,10).

A Szentatya szeptember
12-én, Budapesten részt vesz a
Nemzetközi
Eucharisztikus
Kongresszus záró szentmiséjén.
A pápát szállító repülőgép
reggel 8 órakor érkezik a budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre. A hivatalos köszöntők után az egyházfő találkozik Áder János köztársasági elnökkel, Orbán Viktor mi-

niszterelnökkel és a püspökökkel a Szépművészeti Múzeumban, ezután fogadja a Magyarországi Egyházak Ökumenikus
Tanácsának és a zsidó közösségeknek a képviselőit.
A záró szentmise 11 óra 30
perckor kezdődik a Hősök terén, amelyet a pápa celebrál. A
Szentatya délután utazik el hazánkból.

Határon átívelő karitász
megállapodás
Együttműködési
megállapodást kötött a a Főegyházmegyei Karitász Központ Eger és
a Spišská Katolícka Charita
(Szepesi Katolikus Karitász). A
megállapodás szövegét a sajtótájékoztatón szlovák és magyar
nyelven ismertették. A partnerségi
keret-megállapodás
együttműködésről, tapasztalatcseréről, szolidaritásról, a helyi
szervezetek munkájának elősegítéséről, önkéntességről, szociális munkáról, oktatásról, tudományról és kutatásról is szól.
Pavol Vilček, a Szepesi Karitász igazgatója elmondta: három éve tart az együttműködés,
melyet most írásban is megerősítenek. A Szepesi Karitász számára inspiráló az a munka, ami
az Egri Főegyházmegyében folyik, többek között a plébániai
önkéntesség és a szenvedélybetegek gondozása terén. Fontos
az együttműködés, mert sok rászoruló van.
Árvai Ferenc, az Egri Karitász igazgatója köszönetet mondott a két főpásztornak a támogatásért. A közös küldetésre
utalva elmondta: tanulni szeretnének egymástól a szeretetszolgálatban, Isten szeretetét
közvetítve. Csereprogramok keretében ismerik majd meg egymás munkáját, közös képzéseken is részt vesznek és közös

ünnepeket is tartanak majd. Az
égi segítségben is bíznak, hiszen mindkét Karitász szervezet patrónája Árpád-házi Szent
Erzsébet.
Ján Kuboš, szepesi segédpüspök úgy fogalmazott: hálásak vagyunk a Jóistennek és
a vendéglátóknak, hogy a közös munka végre megerősítést nyerhetett. Visszatekinthetünk a közös múltra és előre nézhetünk a közös jövőbe.
A szeretet az a szolgálat, ami
mindenki számára érhető, Jézus példáját követve.
Ternyák Csaba egri érsek
azt mondta: feltehetjük a kérdést, hogy miért éppen Szepes
és Eger? A válasz a távoli és a
közeli történelemben van: kiváló elődök kötnek össze, mint
Pyrker érsek, Samassa bíboros.
Mindketten korábban szepesi
püspökök voltak, majd egri érsekek lettek. Egy új, közös jövő
kezdetét látjuk az együttműködésben, mely az igehirdetés, a
szentségi szolgálat és a karitász
területén bontakozhat ki. Lelkipásztori szolgálatunkat a tevékeny felebaráti szeretet hitelesíti. Az egri érsek végül köszönetét fejezte ki minden résztvevőnek, akik munkájukkal segítették, hogy az együttműködés létrejöjjön és működjön.
Bérczessy András

Ereklyék érkeztek Egerbe
Ozsvári Csaba ötvösművész
alkotása, a Missziós Kereszt, az
52. Nemzetközi Eucharisztikus
Kongresszus missziós szimbóluma – több egyházmegyei
templomot követően - július 30.
és augusztus 2. között volt az
egri bazilikában.
Az esztergomi bazilikában
álló tölgyfa kereszt 2007-ben
készült, növényi ornamentikája a magyar honfoglalás kori ötvösség motívumait idézi.
Középpontjában, ezüst tokban
Szent Kereszt-ereklye van elhelyezve, melyet a leveles díszek
fordulataiban magyar, illetve
magyar vonatkozású szentek és
boldogok ereklyéi vesznek körbe: például Szent István király,

Szent Gellért püspök, Szent
László király és Árpád-házi
Szent Erzsébet.
2021. július 15-én Egerbe érkezett Szent I. Orbán pápa ereklyéje, XIV. Kelemen pápa ajándéka, melyet Monokon, a Sarlós Boldogasszony templomban
őriznek.
Az Egri Érseki Palota udvarán fogadta Ternyák Csaba egri érsek a 230-ban vértanúhalált halt szent pápa ereklyéjét
Kakuk Ferenc irodaigazgató és
papnövendékek társaságában.
A díszes ereklyetartót a palota magánkápolnájába vitték, az
ereklye egy részét elviszik az
őszi 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra is.

Június 20-án a sátai templomban Ternyák Csaba egri érsek
szolgáltatta ki a bérmálás
szentségét nyolc fiatal számára. Kettős ünnep volt ez az egyházközség életében, hiszen ekkor került sor a kívülről megújult templom megáldására is.
A templom felújítása az Európai Unió és az Egri Főegyházmegye támogatásával valósulhatott meg.

Ugyanezen a napon az egri
érsek ünnepi szentmise keretében áldotta meg a négy év alatt
kívül-belül teljesen megújult
templomot Upponyban. A munkálatok egyházmegyei támogatásból és a hívek adományából
valósultak meg. A szentmisében megköszönte a hívek nagylelkűségét, mellyel hozzájárultak a Szent Cecília tiszteletére
épült templom felújításához.
Július 4-én vasárnap délután Sajóbábonyban, Ternyák
érsek megáldotta a kívül-belül
megújított templomot. Az EMMI és az Egri Főegyházmegye
támogatásával felújított templom megáldására a járványveszély miatt, több mint egy esztendő múltán került sor. Az ünneplés során elhangzott, hogy a
belső munkálatok idején a katolikusok a református templomban tartották szentmiséjüket,
így az is természetes volt, hogy
a megáldási ünnepségen a református gyülekezethez tartozó személyek is jelentős számban jelentek meg lelkészük kíséretében.

A

ugusztusban a vasárnapi szentmiséken folytatólagosan felolvassuk János
evangéliumának hatodik fejezetét, az Úr Jézusnak az „Élet kenyeréről” szóló nagy beszédét.
Különösen is aktuális ez a 2021es budapesti Eucharisztikus
Kongresszusra készülő magyar
katolikusok számára. Minden
szentmisén, de főleg a kongreszszuson megvalljuk, hogy a szentáldozásban Jézust, az „Élet” kenyerét vesszük magunkhoz. Éppen ezért hitből fakadó örömmel
mondjuk, hogy az Eucharisztia
megünneplése, a szentmise keresztény életünk legfőbb forrása. Főként akkor lesz azzá, ha
ismerjük a szentmise felépítését,
a főbb részek közötti összefüggéseket, és a mise egyes részeinek
célját és jelentőségét.
A szentmise a bevezető részszel kezdődik, és az elbocsátással végződik. Ezek között helyezkedik el a két fő rész: az igeliturgia (amely az ambónál történik), és az Eucharisztia (áldozat) liturgiája. Olyan egység ez,
mint a két képből álló diptichon,
vagy egy kétrészes dráma, elő-
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Ternyák Csaba érsek megáldotta a felújított felnémeti templomot

A felnémeti Palermói Szent
Rozália plébániatemplom 1746
és 1750 között épült fel. A templom teljes külső felújítása állami, valamint főegyházmegyei
támogatásból valósult meg. A
felújított templomot a főpásztor
áldotta meg július 17-én.
A pálosvörösmarti Mária
Parkban július 17-én, szombaton délután mutatott be szentmisét a Családok évében Szent
József tiszteletére az érsek,
Iváncsy Balázs plébános és a
helyi pálos szerzetesek celebrálásával. A szabadtéri szertartás végén, melyen többszáz hívő vett részt, az érsek illetve a

jelenlévő papok és szerzetesek
egyenként áldották meg a családokat.
Felsőtárkányban a napokban
fejeződött be a műemléki jellegű,
késő barokk stílusú templom és
a plébánia épületének felújítása.
A munkálatok befejeztével, július 18-án délelőtt érseki szentmisével ünnepelték a búcsút.
Czibere Zsolt plébániai kormányzó háláját fejezte ki mind
az Egri Főegyházmegye, mind
pedig az állam felé a templomok
és a plébánia épület felújításában nyújtott támogatásáért, valamint örömmel számolt be arról, hogy az elmúlt hetekben

napközis hittantábor keretében
a gyerekek már birtokba is vették az épületet.
Ugyancsak július 18-án áldotta meg a felújított szarvaskői templomot a főpásztor. A két
ütemben történt felújítás az Egri
Főegyházmegye támogatásából
valósult meg.
– A megszépült, felújított templomhoz hasonlóan lelkünk templomát is újítsuk meg, hogy Krisztus tanítását követve hiteles tanúi legyünk az ő szeretetének
és irgalmának – hangsúlyozta
szentbeszédében Ternyák érsek.
Pap Ildikó
Homa János

JEGYZET
és utójátékkal (bevezetés és elbocsátás). A bevezető szertartások
(bevezető ének, köszöntés) utáni első, imádságos részben Isten-

keztet bennünket. Az igeliturgia
befejező része a hívek könyörgése, amit egyetemes könyörgéseknek is nevezünk, mivel ebben az

A szentmise
hez szólunk: megbánjuk bűneinket (bűnbánati ima, Uram irgalmazz), vágyakozva Istenhez
emeljük a lelkünket, és a bűnbánatban megtisztulva dicsőítjük az Istent (Glória). Azoknak
a szertartásoknak, amelyek az
igeliturgiát megelőzik, bevezető, ráhangoló és előkészítő jellegük van.
Az igeliturgia célja, hogy előkészítsen az Eucharisztia méltó megünneplésére és a szentáldozásra. Ez a szentmise tanító része, amelyben az Isten szól
hozzánk, mi pedig nyitott szívvel és készséges lélekkel hallgatjuk. Az Isten szavát az Egyház
igehirdetése teszi számunkra érthetővé és lelki táplálékká. A Hiszekegy (Credo) elmondása keresztény hitünk legfőbb igazságaira, hitünk tartalmára emlé-

imádságban nemcsak önmagunkért és a jelenlévőkért, hanem
az Egyházért, sőt az egész világért is imádkozunk.
Az Eucharisztia liturgiája az
adományok előkészítésétől (felajánlás) az áldozás utáni könyörgésig tart. Három főbb részre osztható: az adományok előkészítése, az eucharisztikus ima
és az szentáldozás. Az adományok előkészítésekor az oltárhoz visszük a kenyeret és a bort,
„mint a föld termését és az emberi munka gyümölcsét”, hogy
ezekből legyen számunkra „az
Élet kenyere” és „a lélek itala”.
A központi részben a leglényegesebb elem az eucharisztikus ima
az átváltoztatás szavaival, melynek köszönhetjük, hogy minden szentmisében a feltámadt és
megdicsőült Krisztussal és az ő

áldozatával találkozhatunk. Ez
a szentmise leghosszabb imádsága, ami a prefációtól egészen
a Miatyánkig tart.
Egyes szakemberek szerint a
szentmise „három felvonásos
kultikus dráma”. Az első felvonás a szentmise bevezető része
és az igeliturgia, amely által ráhangolódunk a szent misztériumra és meghallgatjuk az Isten
szavát. A második felvonás az
adományok előkészítésétől az
eucharisztikus ima végéig tart,
amikor szentségileg megjelenik
közöttünk a megdicsőült Krisztus, és az ő megváltó áldozata.
szentmise utolsó felvonása, a „Miatyánk” -tól a befejezésig tart, amikor a
szentáldozásban, a feltámadt
Krisztussal találkozunk és megkapjuk „az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét”. Az emmauszi tanítványokhoz hasonlóan a hit által felismerhetjük Jézust a „kenyértörésben” (Lk 24,30). Végül
az áldással útra indítanak minket – „menjetek békével” –, hogy
keresztény hivatásunkat és küldetésünket teljesítsük a világban.

A

Dolhai Lajos
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Érseki szentmise
AUGUSZTUS 20-ÁN 10 órakor,

Szent István király ünnepén
Ternyák Csaba egri érsek az
egri bazilikában mond ünnepi szentmisét, amelyre szeretettel várják a híveket.

Ünnepség
a katolikus
egyetemen
AUGUSZTUS elsejétől az Egri
Főegyházmegye az egri
egyetem új fenntartója. Az
intézmény neve ezután Eszterházy Károly Katolikus
Egyetem lesz. Az ezzel kapcsolatos augusztus elsejei
ünnepségről az Egyházmegyei Hírek a lapzárta miatt
csak a szeptemberi számban tudósít.

Hivatásgondozó
lelkigyakorlat
AZ EGRI Szeminárium ebben

az évben is várja hivatásgondozó lelkigyakorlatra azokat
a fiúkat, akikben él a vágy,
hogy Jézus Krisztust jobban
megismerjék és szeressék.
A hivatásgondozó lelkigyakorlat helye: Egri Érseki Papnevelő Intézet, Foglár utca
6. Augusztus 16-án (hétfőn)
18.00 órakor kezdődik és
19-én (csütörtökön) az ebéddel ér véget az összejövetel.
A középiskolás korú, vagy annál idősebb fiatalokat várják. Az alsó korhatár 14 év.
Hozzanak magukkal Szentírást, jegyzetfüzetet és tollat.
Jelentkezni a spirituálisnál
lehet: jozsaf.szabo@gmail.
com, illetve levélben: Egri
Érseki Papnevelő Intézet,
3300 Eger, Foglár utca 6.

Pótfelvételi
lehetőség
AZ EGRI Hittudományi Főisko-

la katekéta (3 év, levelező)
és osztatlan hittanári szakára (4+1 év, levelező), továbbá a pedagógusok két féléves hitoktatói szakirányú
továbbképzésére 2021. augusztus 15-ig még lehet jelentkezni. A jelentkezés az
intézmény címére (Foglár
utca 6.) küldendő, a főiskola saját jelentkezési lapján,
mely letölthető az intézmény
honlapjáról (www.eghf.hu).

Kiállítás
A BUDAPESTI Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra
való közvetlen felkészülés
jegyében kiállítás nyílt Egerben az Érseki Palota Látogatóközpontban július 20án. A kiállítást, mely október 16-ig látogatható, Dr.
Csizmadia István az egri bazilika plébánosa, kanonok,
főesperes, teológiai tanár
nyitotta meg.

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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Megbízólevelek átadása
Az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő köznevelési intézmények vezetőinek
megbízóleveleit július 13-án
adták át.

Az Úrangyala imádsággal kezdődött az ünnepség az Egri Érseki Palota magánkápolnájában.
Ternyák Csaba egri érsek örömét fejezte ki, hogy munkatársakat köszönthet a jelenlévő újonnan kinevezett, illetve újra kinevezést kapott intézményvezetők
személyében és rajtuk keresztül
valamennyi pedagógusban.
Az érsek kiemelte: felelősségteljes, csodálatos szolgálat az ifjúság nevelése, az evangélium
hirdetése, az emberek boldogulásának elősegítése. Az Egyház
ugyanis az örök értékeket hirdetve az ember teljes életét szolgálja, az örök boldogság mellett
a földi boldogulást is. Az egyik
legfontosabb dolog, hogy tanuljunk meg az ég felé fordulni,
és mondjuk el a ránk bízott fi-
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A kinevezett vezetők a főpásztorral és az oktatási osztály munkatársaival


ataloknak, hogy vannak törvények, amiket nem mi alkotunk
meg, vannak természeti és erkölcsi törvények, melyek örök
érvényűek.

Az ember gőgjében megfeledkezik olykor erről, pedig ez mutatja meg, hogy az embernek hol
van a helye, s megtanít eligazodni az élet dolgaiban. Fontos,

hogy ki tudjuk alakítani a gyerekeknek azt az identitását, ami
erős, biztos alapot jelent: én fiú
vagyok, én lány vagyok! Érték
fiúnak lenni és érték lánynak
lenni! A vezetők így neveljék a
gyerekeket és a tantestületeket
is ebbe az irányba kell mozdítaniuk. A szülők azért bízták a katolikus iskolára a gyermekeiket,
mert szeretnék, hogy stabil értékrendet kapjanak – tette hozzá a főpásztor. Katolikusnak lenni azt jelenti, hogy nyitottak vagyunk az egész világra, a katolikus iskolának pedig el kell ültetnie a gyermekekben a tudás ki
nem fogyó vágyát, mert a tudás
is Istenhez vezet – zárta köszöntőjét Ternyák Csaba egri érsek.
A köszöntő után az intézményvezetők átvették megbízóleveleiket. Az ünnepség az Egri
Érseki Palota Erdődy-termében
a Szent Imre Zeneiskola kulturális műsorával, közös agapéval
ért véget.
Bérczessy András

Egri Érsek Bora 2021
Az Egri Egyházmegye főpásztora 2015-ben alapította az Egri Érsek Bora díjat, mellyel a főegyházmegye területén található 5 borvidék legkiválóbb termelőinek munkáját ismerik el.
Ficzek László, az Érseki Vagyonkezelő Központ igazgatója, általános helynök köszöntőjében hangsúlyozta: minden
esztendőnek megvan a maga
sajátossága, idén a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülünk. Az eucharisztiához szükséges a bor, a búzá-

ból készült kenyér és a miséző
pap jelenléte. Hozzátette: a közelgő Nemzetközi Euchariszti-

Döbrentei Kornél

Fohász

Seregek ura, mindenható Isten!
Hozzád kiáltok:
Őrizd meg a népet, amelyből vétettem,
óvjad meg Hazánkat,
Szent István által Boldogasszony Anyánk
oltalmába ajánlott Magyarországot.
A Szent Korona erejével
sokszorozd meg akaratunkat,
a balsorsból menekíts ki,
és vezérelj jobb sorsra minket.
Ámen
Döbrentei Kornél (1946 –)
József Attila-díjas magyar író, költő, újságíró. A Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének
választmányi alelnöke, a Magyar
Művészeti Akadémia tagja.

Miskolc: FM 95,1 • Eger: FM 91,8 • Kisújszállás: FM 103,2
Törökszentmiklós: FM 96,4 • Sátoraljaújhely: FM 90,6
Encs: FM 95,4 • Hatvan: FM 94,0 • Gyöngyös: FM 102,2 • Tokaj: FM 101,8

3300 Eger, Deák Ferenc út 49. • Telefon: 36/510-610 • Fax: 36/510-614
E-mail: info@szentistvanradio.hu
Honlap: www.szentistvanradio.hu • www.szentistvantv.hu
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kus Kongresszus éppen az Oltáriszentség tiszteletének elmélyítését szolgálja. Az általános

Az Egri Érsek Bora 2021 címet kapta:
Bükk – fehér bor kategória
Gallay Pince, Gallay Kabar
Jászság – fehér bor kategória Túri Pince Cserszegi Fűszeres
Mátra – fehér bor kategória Dubicz Borászat, Sárhegy Olaszrizling
Mátra – rosé bor kategória
Maróti Attila, Mátrai Rosé
Tokaj – száraz bor kategória Tokaj Excellence, Vintage Hárslevelű
Tokaj – édes bor kategória
Péter Pincészet, Tokaji Fordítás
Eger – fehér bor kategória
Tarjányi Pince, Grand Cuveé Pajados
Eger – vörös bor kategória
Thummerer Vilmos, Rébus Cuveé Superior
Egri Bikavér kategória
Thummerer Vilmos, Egri Bikavér Superior

A HÓNAP VERSE

2019. évjárat
2020. évjárat
2018. évjárat
2020. évjárat
2016. évjárat
2017. évjárat
2019. évjárat
2017. évjárat
2016. évjárat

Az egri érsek misebora címet – melyet a főpásztor maga választott ki –
a Péter Pincészet, Tokaji Kabar 2017. évjáratú bora nyerte el.

helynök köszönetet mondott a
szervezőknek és a termelőknek, valamint a kiválasztást segítő dr. Gál Lajos borásznak, aki
elmondta: a hegyközségek küldik a borokat, melyek közül a
Ternyák Csaba egri érsek vezette 9 tagú bíráló testület választotta ki a legjobbakat.
A borászatok képviselői oklevelet kaptak arról, hogy boraik elnyerték az Egri Érsek Bora
2021 megtisztelő címet és a palackokon körcímkén is feltüntethetik ezt.

Általános
szentségi
feloldozás
visszavonása
Az egyéni bűnvallomás nélküli általános szentségi feloldozásra adott engedély 2021. július 14-ével megszűnt. Aki korábban általános feloldozásban részesült, következő egyéni gyónásában ezt meg kell említenie.

Nyári iskolai táborok
Idén is sok család számára segítséget jelentenek az iskolai táborok. Az Egri Főegyházmegye
iskoláiban többféle tábort szerveznek a tanulóknak, hogy a pedagógusok felügyelete mellett
élményekben gazdagodjanak.
A Csodaszarvas táborok az Egri
Főegyházmegye 19 oktatási intézményében tanuló több mint
1500 általános iskoláskorú diák számára kínálnak tematikus programokat. A középpontba a környezetvédelem és a művelődés kerül, sok-sok sportolási lehetőséggel kiegészítve. A
projekt finanszírozása az Euró-

pai Unió támogatásával, az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül valósul meg.
A Bethlen Gábor Alapkezelő
Zrt. támogatásával szervezett,
3 napos „hittanos táborok” elsősorban a közösségépítést szolgálják; itt a vallási tartalom mellett fontos tényező a sport, a vidámság, az örömteli együttlét.
Több helyen Erzsébet táborokat is szerveztek az Erzsébet
a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány jóvoltából. Itt
a hagyományőrzésről, a sportolásról, az életmódról, valamint

a kultúráról és a tudományról
szólnak a programok.
A Hevesi Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és tagiskoláinak közel 300 diákja a Csodaszarvas-, valamint az Erzsébet tábor, illetve a hittantábor
pályázatainak köszönhetően
két felejthetetlen, önfeledt, jókedvben megélt hetet tölthetett
el a számukra szervezett 13 táborban. A táborok helyszínei elsősorban az iskolák (Heves, Boconád, Pély, Tarnaszentmiklós)
voltak, de ottalvós táborokban is részt vettek, illetve részt
vesznek majd diákjaik: Saru-

A reneszánsz korának megidézése a táborban

don hittantáborban, Abádszalókon Bűnmegelőzési táborban
és Fonyódligeten Erzsébet táborban.
Bódor Istvánné igazgató megköszönte kollégáinak, hogy vál-

lalták a táborok szervezését, lebonyolítását, s a tanév zárása
után is fontosnak érezték azt,
hogy a gyermekek számára izgalmas, feledhetetlen, boldog
H. J.
napokat szerezzenek. 

Új prefektus a Szemináriumban
A római tanulmányairól vis�szatérő Füleczki István atyát nevezte ki Ternyák Csaba érsek az
Egri Érseki Papnevelő intézet
prefektusává 2021. augusztus
elsejétől. Írásunkban az új szemináriumi elöljárót kívánjuk
bemutatni.
– 1989-ben Szendrőben, ötödik gyermekként születtem a
családomba, ahol természetes
volt a mindennapi imádkozás,
a rendszeres templomba járás,
és a ministrálás. Négy nővérem
van, akik boldog családanyák és
szüleimet megajándékozták 17
unokával. Édesapám a diakónus
szentelésem előtt tért vissza Teremtőjéhez, édesanyám jelenleg
is Szendrőben él. Általános iskolai tanulmányaimat szülőváros-

omban végeztem, majd Edelényben voltam gimnazista. 2009ben az Egri Hittudományi Főiskolán és Érseki Papnevelő Intézetben kezdtem el a papságra
való készületet. 2015-ben szereztem teológiai diplomát, és ezt
követően Ternyák Csaba érsek
úr pappá szentelt az Egri Főegyházmegye szolgálatára. Papi jelmondatom: „Egyet kérek az Úrtól, csak egy a vágyam: hogy életem minden napján az Úr házában lakjam” (Zsolt 27,4).
– Hogyan alakult a pályája a pappá szentelést követően?

– Első lelkipásztori helyem az
egri Jézus Szíve Plébánia, ahol 3
évig voltam káplán és egyetemi lelkész. A papszentelés utá-

szaklicenciát szereztem dogmatikus teológiából. Emellett
a Pápai Szent Kereszt Egyetemen egyéves képzés keretében
a papnevelés elméleti és gyakorlati alapelveiről tanultam. Az elmúlt esztendőben Rómában maradva, a doktori dolgozatomat
készítettem elő.
– Ismereteink szerint kitűnően
játszik fúvós hangszereken…

ni két évben az Eszterházy Károly Egyetem és az Egri Hittudományi Főiskola közös képzésén
tanultam tovább, majd 2017-ben
szereztem tanári diplomát. Három év egri lelkipásztori szolgálat után, 2018-ban Főpásztorom
Rómába, a Pápai Gergely Egyetemre küldött, ahol 2020-ban

– Valóban, az imádságos neveltetésen kívül, gyermekkorom óta fontos része életemnek
a zene, klarinéton és szaxofonon játszom. Egy olyan szegmense ez a mindennapjaimnak, amely által dicsőíthetem
az Istent, és örömet szerezhetek
felebarátaimnak.

– Milyen tervekkel kezdi meg prefektusi megbízatását?

– Hálával, köszönettel és nagy
lelkesedéssel kezdem meg augusztus 1-től az új feladataimat.
Szép emlékeket őrzök a szemináriumi évekről a szívemben. Életem legmeghatározóbb évei voltak ezek, mert ott formálódtam
pappá. Augusztustól pedig elöljáró paptestvéreimmel együtt
segíthetem a növendékpapságot
a hétköznapok különböző dolgaiban, hogy a 6 év alatt elmélyüljenek a teológiában és az imádságban, és Jézus Szíve szerinti papokká váljanak. Olyan papokká,
akik hordozzák és továbbadják
az Egyház mindig fiatal és mindig mosolygó arcát.
Homa János

