
Ugyanezen a napon az egri 
érsek ünnepi szentmise kereté-
ben áldotta meg a négy év alatt 
kívül-belül teljesen megújult 
templomot Upponyban. A mun-
kálatok egyházmegyei támoga-
tásból és a hívek adományából 
valósultak meg. A szentmisé-
ben megköszönte a hívek nagy-
lelkűségét, mellyel hozzájárul-
tak a Szent Cecília tiszteletére 
épült templom felújításához.

Július 4-én vasárnap dél-
után Sajóbábonyban, Ternyák 
érsek megáldotta a kívül-belül 
megújított templomot. Az EM-
MI és az Egri Főegyházmegye 
támogatásával felújított temp-
lom megáldására a járványve-
szély miatt, több mint egy esz-
tendő múltán került sor. Az ün-
neplés során elhangzott, hogy a 
belső munkálatok idején a kato-
likusok a református templom-
ban tartották szentmiséjüket, 
így az is természetes volt, hogy 
a megáldási ünnepségen a re-
formátus gyülekezethez tarto-
zó személyek is jelentős szám-
ban jelentek meg lelkészük kí-
séretében. 

A felnémeti Palermói Szent 
Rozália plébániatemplom 1746 
és 1750 között épült fel. A temp-
lom teljes külső felújítása álla-
mi, valamint főegyházmegyei 
támogatásból valósult meg. A 
felújított templomot a főpásztor 
áldotta meg július 17-én.

A pálosvörösmarti Mária 
Parkban július 17-én, szomba-
ton délután mutatott be szent-
misét a Családok évében Szent 
József tiszteletére az érsek, 
Iváncsy Balázs plébános és a 
helyi pálos szerzetesek celeb-
rálásával. A szabadtéri szertar-
tás végén, melyen többszáz hí-
vő vett részt, az érsek illetve a 

jelenlévő papok és szerzetesek 
egyenként áldották meg a csa-
ládokat.

Felsőtárkányban a napokban 
fejeződött be a műemléki jellegű, 
késő barokk stílusú templom és 
a plébánia épületének felújítása. 
A munkálatok befejeztével, júli-
us 18-án délelőtt érseki szentmi-
sével ünnepelték a búcsút.

Czibere Zsolt plébániai kor-
mányzó háláját fejezte ki mind 
az Egri Főegyházmegye, mind 
pedig az állam felé a templomok 
és a plébánia épület felújításá-
ban nyújtott támogatásáért, va-
lamint örömmel számolt be ar-
ról, hogy az elmúlt hetekben 

napközis hittantábor keretében 
a gyerekek már birtokba is vet-
ték az épületet. 

Ugyancsak július 18-án ál-
dotta meg a felújított szarvas-
kői templomot a főpásztor. A két 
ütemben történt felújítás az Egri 
Főegyházmegye támogatásából 
valósult meg. 

– A megszépült, felújított temp-
lomhoz hasonlóan lelkünk temp-
lomát is újítsuk meg, hogy Krisz-
tus tanítását követve hiteles ta-
núi legyünk az ő szeretetének 
és irgalmának – hangsúlyozta 
szentbeszédében Ternyák érsek.

Pap Ildikó
Homa János

AUGUSZTUS ÜZENETE

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

Ereklyék érkeztek Egerbe

Határon átívelő karitász 
megállapodás

Együttműködési megálla-
podást kötött a a Főegyházme-
gyei Karitász Központ Eger és 
a Spišská Katolícka Charita 
(Szepesi Katolikus Karitász). A 
megállapodás szövegét a sajtó-
tájékoztatón szlovák és magyar 
nyelven ismertették. A part-
nerségi keret-megállapodás 
együttműködésről, tapasztalat-
cseréről, szolidaritásról, a helyi 
szervezetek munkájának előse-
gítéséről, önkéntességről, szo-
ciális munkáról, oktatásról, tu-
dományról és kutatásról is szól.

Pavol Vilček, a Szepesi Ka-
ritász igazgatója elmondta: há-
rom éve tart az együttműködés, 
melyet most írásban is megerő-
sítenek. A Szepesi Karitász szá-
mára inspiráló az a munka, ami 
az Egri Főegyházmegyében fo-
lyik, többek között a plébániai 
önkéntesség és a szenvedélybe-
tegek gondozása terén. Fontos 
az együttműködés, mert sok rá-
szoruló van.

Árvai Ferenc, az Egri Kari-
tász igazgatója köszönetet mon-
dott a két főpásztornak a támo-
gatásért. A közös küldetésre 
utalva elmondta: tanulni sze-
retnének egymástól a szeretet-
szolgálatban, Isten szeretetét 
közvetítve. Csereprogramok ke-
retében ismerik majd meg egy-
más munkáját, közös képzése-
ken is részt vesznek és közös 

ünnepeket is tartanak majd. Az 
égi segítségben is bíznak, hi-
szen mindkét Karitász szerve-
zet patrónája Árpád-házi Szent 
Erzsébet.

Ján Kuboš, szepesi segéd-
püspök úgy fogalmazott: hálá-
sak vagyunk a Jóistennek és 
a vendéglátóknak, hogy a kö-
zös munka végre megerősí-
tést nyerhetett.  Visszatekint-
hetünk a közös múltra és elő-
re nézhetünk a közös jövőbe. 
A szeretet az a szolgálat, ami 
mindenki számára érhető, Jé-
zus példáját követve.

Ternyák Csaba egri érsek 
azt mondta: feltehetjük a kér-
dést, hogy miért éppen Szepes 
és Eger? A válasz a távoli és a 
közeli történelemben van: ki-
váló elődök kötnek össze, mint 
Pyrker érsek, Samassa bíboros. 
Mindketten korábban szepesi 
püspökök voltak, majd egri ér-
sekek lettek. Egy új, közös jövő 
kezdetét látjuk az együttműkö-
désben, mely az igehirdetés, a 
szentségi szolgálat és a karitász 
területén bontakozhat ki. Lelki-
pásztori szolgálatunkat a tevé-
keny felebaráti szeretet hitelesí-
ti. Az egri érsek végül köszöne-
tét fejezte ki minden résztvevő-
nek, akik munkájukkal segítet-
ték, hogy az együttműködés lét-
rejöjjön és működjön. 

Bérczessy András

A Szentatya szeptember 
12-én, Budapesten részt vesz a
Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszus záró szentmiséjén. 

A pápát szállító repülőgép 
reggel 8 órakor érkezik a bu-
dapesti Liszt Ferenc Nemzetkö-
zi Repülőtérre. A hivatalos kö-
szöntők után az egyházfő talál-
kozik Áder János köztársasá-
gi elnökkel, Orbán Viktor mi-

niszterelnökkel és a püspökök-
kel a Szépművészeti Múzeum-
ban, ezután fogadja a Magyar-
országi Egyházak Ökumenikus 
Tanácsának és a zsidó közössé-
geknek a képviselőit.

A záró szentmise 11 óra 30 
perckor kezdődik a Hősök te-
rén, amelyet a pápa celebrál. A 
Szentatya délután utazik el ha-
zánkból.

Ozsvári Csaba ötvösművész 
alkotása, a Missziós Kereszt, az 
52. Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszus missziós szim-
bóluma – több egyházmegyei 
templomot követően - július 30. 
és augusztus 2. között volt az 
egri bazilikában. 

Az esztergomi bazilikában 
álló tölgyfa kereszt 2007-ben 
készült, növényi ornamenti-
kája a magyar honfoglalás ko-
ri ötvösség motívumait idézi. 
Középpontjában, ezüst tokban 
Szent Kereszt-ereklye van elhe-
lyezve, melyet a leveles díszek 
fordulataiban magyar, illetve 
magyar vonatkozású szentek és 
boldogok ereklyéi vesznek kör-
be: például Szent István király, 

Szent Gellért püspök, Szent 
László király és Árpád-házi 
Szent Erzsébet.

2021. július 15-én Egerbe ér-
kezett Szent I. Orbán pápa erek-
lyéje, XIV. Kelemen pápa aján-
déka, melyet Monokon, a Sar-
lós Boldogasszony templomban 
őriznek.

Az Egri Érseki Palota udva-
rán fogadta Ternyák Csaba eg-
ri érsek a 230-ban vértanúha-
lált halt szent pápa ereklyéjét 
Kakuk Ferenc irodaigazgató és 
papnövendékek társaságában. 
A díszes ereklyetartót a palo-
ta magánkápolnájába vitték, az 
ereklye egy részét elviszik az 
őszi 52. Nemzetközi Eucharisz-
tikus Kongresszusra is.

JEGYZET

Augusztusban a vasárna-
pi szentmiséken folytató-
lagosan felolvassuk János 

evangéliumának hatodik fejeze-
tét, az Úr Jézusnak az „Élet ke-
nyeréről” szóló nagy beszédét. 
Különösen is aktuális ez a 2021-
es budapesti Eucharisztikus 
Kongresszusra készülő magyar 
katolikusok számára. Minden 
szentmisén, de főleg a kongresz-
szuson megvalljuk, hogy a szent-
áldozásban Jézust, az „Élet” ke-
nyerét vesszük magunkhoz. Ép-
pen ezért hitből fakadó örömmel 
mondjuk, hogy az Eucharisztia 
megünneplése, a szentmise ke-
resztény életünk legfőbb forrá-
sa. Főként akkor lesz azzá, ha 
ismerjük a szentmise felépítését, 
a főbb részek közötti összefüggé-
seket, és a mise egyes részeinek 
célját és jelentőségét.

A szentmise a bevezető rész-
szel kezdődik, és az elbocsátás-
sal végződik. Ezek között helyez-
kedik el a két fő rész: az igeli-
turgia (amely az ambónál törté-
nik), és az Eucharisztia (áldo-
zat) liturgiája. Olyan egység ez, 
mint a két képből álló diptichon, 
vagy egy kétrészes dráma, elő- 

és utójátékkal (bevezetés és elbo-
csátás). A bevezető szertartások 
(bevezető ének, köszöntés) utá-
ni első, imádságos részben Isten-

hez szólunk: megbánjuk bűne-
inket (bűnbánati ima, Uram ir-
galmazz), vágyakozva Istenhez 
emeljük a lelkünket, és a bűn-
bánatban megtisztulva dicsőít-
jük az Istent (Glória). Azoknak 
a szertartásoknak, amelyek az 
igeliturgiát megelőzik, beveze-
tő, ráhangoló és előkészítő jelle-
gük van. 

Az igeliturgia célja, hogy elő-
készítsen az Eucharisztia mél-
tó megünneplésére és a szent-
áldozásra. Ez a szentmise taní-
tó része, amelyben az Isten szól 
hozzánk, mi pedig nyitott szív-
vel és készséges lélekkel hallgat-
juk. Az Isten szavát az Egyház 
igehirdetése teszi számunkra ért-
hetővé és lelki táplálékká. A Hi-
szekegy (Credo) elmondása ke-
resztény hitünk legfőbb igazsá-
gaira, hitünk tartalmára emlé-

keztet bennünket. Az igeliturgia 
befejező része a hívek könyörgé-
se, amit egyetemes könyörgések-
nek is nevezünk, mivel ebben az 

imádságban nemcsak önmagun-
kért és a jelenlévőkért, hanem 
az Egyházért, sőt az egész vilá-
gért is imádkozunk.

Az Eucharisztia liturgiája az 
adományok előkészítésétől (fel-
ajánlás) az áldozás utáni kö-
nyörgésig tart. Három főbb rész-
re osztható: az adományok elő-
készítése, az eucharisztikus ima 
és az szentáldozás. Az adomá-
nyok előkészítésekor az oltár-
hoz visszük a kenyeret és a bort, 
„mint a föld termését és az em-
beri munka gyümölcsét”, hogy 
ezekből legyen számunkra „az 
Élet kenyere” és „a lélek itala”. 
A központi részben a leglényege-
sebb elem az eucharisztikus ima 
az átváltoztatás szavaival, mely-
nek köszönhetjük, hogy min-
den szentmisében a feltámadt és 
megdicsőült Krisztussal és az ő 

áldozatával találkozhatunk. Ez 
a szentmise leghosszabb imád-
sága, ami a prefációtól egészen 
a Miatyánkig tart.

Egyes szakemberek szerint a 
szentmise „három felvonásos 
kultikus dráma”. Az első felvo-
nás a szentmise bevezető része 
és az igeliturgia, amely által rá-
hangolódunk a szent misztéri-
umra és meghallgatjuk az Isten 
szavát. A második felvonás az 
adományok előkészítésétől az 
eucharisztikus ima végéig tart, 
amikor szentségileg megjelenik 
közöttünk a megdicsőült Krisz-
tus, és az ő megváltó áldozata.

A szentmise utolsó felvoná-
sa, a „Miatyánk” -tól a be-
fejezésig tart, amikor a 

szentáldozásban, a feltámadt 
Krisztussal találkozunk és meg-
kapjuk „az élet kenyerét és az üd-
vösség kelyhét”. Az emmauszi ta-
nítványokhoz hasonlóan a hit ál-
tal felismerhetjük Jézust a „ke-
nyértörésben” (Lk 24,30). Végül 
az áldással útra indítanak min-
ket – „menjetek békével” –, hogy 
keresztény hivatásunkat és kül-
detésünket teljesítsük a világban. 

Dolhai Lajos

A szentmise

Június 20-án a sátai templom-
ban Ternyák Csaba egri érsek
szolgáltatta ki a bérmálás 
szentségét nyolc fi atal számá-
ra. Kettős ünnep volt ez az egy-
házközség életében, hiszen ek-
kor került sor a kívülről meg-
újult templom megáldására is. 
A templom felújítása az Euró-
pai Unió és az Egri Főegyház-
megye támogatásával valósul-
hatott meg.

Érseki látogatások a főegyházmegyében

Megújuló templomok
és plébániák

Ternyák Csaba érsek megáldotta a felújított felnémeti templomot Fotó: Federics Róbert



Az Egri Főegyházmegye fenn-
tartásában működő közneve-
lési intézmények vezetőinek 
megbízóleveleit július 13-án 
adták át.

Az Úrangyala imádsággal kez-
dődött az ünnepség az Egri Érse-
ki Palota magánkápolnájában. 
Ternyák Csaba egri érsek örö-
mét fejezte ki, hogy munkatársa-
kat köszönthet a jelenlévő újon-
nan kinevezett, illetve újra kine-
vezést kapott intézményvezetők 
személyében és rajtuk keresztül 
valamennyi pedagógusban.

Az érsek kiemelte: felelősség-
teljes, csodálatos szolgálat az if-
júság nevelése, az evangélium 
hirdetése, az emberek boldogu-
lásának elősegítése. Az Egyház 
ugyanis az örök értékeket hir-
detve az ember teljes életét szol-
gálja, az örök boldogság mellett 
a földi boldogulást is. Az egyik 
legfontosabb dolog, hogy tanul-
junk meg az ég felé fordulni, 
és mondjuk el a ránk bízott fi-

ataloknak, hogy vannak törvé-
nyek, amiket nem mi alkotunk 
meg, vannak természeti és er-
kölcsi törvények, melyek örök 
érvényűek.

Az ember gőgjében megfeled-
kezik olykor erről, pedig ez mu-
tatja meg, hogy az embernek hol 
van a helye, s megtanít eliga-
zodni az élet dolgaiban. Fontos, 

hogy ki tudjuk alakítani a gye-
rekeknek 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 mozdíta-
niuk. A szülők azért bízták a ka-
tolikus iskolára a gyermekeiket, 
mert szeretnék, hogy stabil ér-
tékrendet kapjanak – tette hoz-
zá a főpásztor. Katolikusnak len-
ni azt jelenti, hogy nyitottak va-
gyunk az egész világra, a katoli-
kus iskolának pedig el kell ültet-
nie a gyermekekben a tudás ki 
nem fogyó vágyát, mert a tudás 
is Istenhez vezet – zárta köszön-
tőjét Ternyák Csaba egri érsek.

A köszöntő után az intéz-
ményvezetők átvették megbízó-
leveleiket. Az ünnepség az Egri 
Érseki Palota Erdődy-termében 
a Szent Imre Zeneiskola kultu-
rális műsorával, közös agapéval 
ért véget.

Bérczessy András
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Érseki szentmise

AUGUSZTUS 20-ÁN 10 órakor, 
Szent István király ünnepén 
Ternyák Csaba egri érsek az 
egri bazilikában mond ünne-
pi szentmisét, amelyre sze-
retettel várják a híveket.

Ünnepség 
a katolikus 
egyetemen
AUGUSZTUS elsejétől az Egri 
Főegyházmegye az egri 
egyetem új fenntartója. Az 
intézmény neve ezután Esz-
terházy Károly Katolikus 
Egyetem lesz. Az ezzel kap-
csolatos augusztus elsejei 
ünnepségről az Egyházme-
gyei Hírek a lapzárta miatt 
csak a szeptemberi szám-
ban tudósít.

Hivatásgondozó 
lelkigyakorlat
AZ EGRI Szeminárium ebben 
az évben is várja hivatásgon-
dozó lelkigyakorlatra azokat 
a fiúkat, akikben él a vágy, 
hogy Jézus Krisztust jobban 
megismerjék és szeressék. 
A hivatásgondozó lelkigya-
korlat helye: Egri Érseki Pap-
nevelő Intézet, Foglár utca 
6. Augusztus 16-án (hétfőn) 
18.00 órakor kezdődik és 
19-én (csütörtökön) az ebéd-
del ér véget az összejövetel. 
A középiskolás korú, vagy an-
nál idősebb fiatalokat vár-
ják. Az alsó korhatár 14 év. 
Hozzanak magukkal Szent-
írást, 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 szaká-
ra (4+1 év, levelező), továb-
bá a pedagógusok két fél-
éves hitoktatói szakirányú 
továbbképzésére 2021. au-
gusztus 15-ig még lehet je-
lentkezni. A jelentkezés az 
intézmény címére (Foglár 
utca 6.) küldendő, a főisko-
la saját jelentkezési lapján, 
mely letölthető az intézmény 
honlapjáról (www.eghf.hu).

Kiállítás
A BUDAPESTI Nemzetközi Eu-
charisztikus Kongresszusra 
való közvetlen felkészülés 
jegyében kiállítás nyílt Eger-
ben az Érseki Palota Láto-
gatóközpontban július 20-
án. A kiállítást, mely októ-
ber 16-ig látogatható, Dr. 
Csizmadia István az egri ba-
zilika plébánosa, kanonok, 
főesperes, teológiai tanár 
nyitotta meg.

HÍREK

2021. AUGUSZTUS

A kinevezett vezetők a főpásztorral és az oktatási osztály munkatársaival 
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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

A HÓNAP VERSE

Döbrentei Kornél (1946 –)  
József Attila-díjas magyar író, köl-
tő, újságíró. A Magyar Alkotómű-
vészek Országos Egyesületének 
választmányi alelnöke, a Magyar 
Művészeti Akadémia tagja.

Megbízólevelek átadása

Idén is sok család számára se-
gítséget jelentenek az iskolai tá-
borok. Az Egri Főegyházmegye 
iskoláiban többféle tábort szer-
veznek a tanulóknak, hogy a pe-
dagógusok felügyelete mellett 
élményekben gazdagodjanak. 
A Csodaszarvas táborok az Egri 
Főegyházmegye 19 oktatási in-
tézményében tanuló több mint 
1500 általános iskoláskorú di-
ák számára kínálnak temati-
kus programokat. A középpont-
ba a környezetvédelem és a mű-
velődés kerül, sok-sok sporto-
lási lehetőséggel kiegészítve. A 
projekt finanszírozása az Euró-

pai Unió támogatásával, az Em-
beri Erőforrás Fejlesztési Opera-
tív Program keretén belül való-
sul meg.

A Bethlen Gábor Alapkezelő 
Zrt. támogatásával szervezett, 
3 napos „hittanos táborok” el-
sősorban a közösségépítést szol-
gálják; itt a vallási tartalom mel-
lett fontos tényező a sport, a vi-
dámság, az örömteli együttlét. 

Több helyen Erzsébet tábo-
rokat is szerveztek az Erzsébet 
a Kárpát-medencei Gyermeke-
kért Alapítvány jóvoltából. Itt 
a hagyományőrzésről, a sporto-
lásról, az életmódról, valamint 

a kultúráról és a tudományról 
szólnak a programok.  

A Hevesi Szent Gellért Katoli-
kus Általános Iskola és tagisko-
láinak közel 300 diákja a Cso-
daszarvas-, valamint az Erzsé-
bet tábor, illetve a hittantábor 
pályázatainak köszönhetően 
két felejthetetlen, önfeledt, jó-
kedvben megélt hetet tölthetett 
el a számukra szervezett 13 tá-
borban. A táborok helyszínei el-
sősorban az iskolák (Heves, Bo-
conád, Pély, Tarnaszentmiklós) 
voltak, de ottalvós táborok-
ban is részt vettek, illetve részt 
vesznek majd diákjaik: Saru-

don hittantáborban, Abádsza-
lókon Bűnmegelőzési táborban 
és Fonyódligeten Erzsébet tá-
borban. 

Bódor Istvánné igazgató meg-
köszönte kollégáinak, hogy vál-

lalták a táborok szervezését, le-
bonyolítását, s a tanév zárása 
után is fontosnak érezték azt, 
hogy a gyermekek számára iz-
galmas, feledhetetlen, boldog 
napokat szerezzenek.  H. J.

Az Egri Egyházmegye főpász-
tora 2015-ben alapította az Eg-
ri Érsek Bora díjat, mellyel a fő-
egyházmegye területén találha-
tó 5 borvidék legkiválóbb ter-
melőinek munkáját ismerik el. 

Ficzek László, az Érseki Va-
gyonkezelő Központ igazgató-
ja, általános helynök köszön-
tőjében hangsúlyozta: minden 
esztendőnek megvan a maga 
sajátossága, idén a Nemzetkö-
zi Eucharisztikus Kongresszus-
ra készülünk. Az euchariszti-
ához szükséges a bor, a búzá-

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

kus Kongresszus éppen az Ol-
táriszentség tiszteletének elmé-
lyítését szolgálja. Az általános 

helynök köszönetet mondott a 
szervezőknek és a termelők-
nek, valamint a kiválasztást se-
gítő dr. Gál Lajos borásznak, aki 
elmondta: a hegyközségek kül-
dik a borokat, melyek közül a 
Ternyák Csaba egri érsek vezet-
te 9 tagú bíráló testület válasz-
totta ki a legjobbakat. 

A borászatok képviselői ok-
levelet kaptak arról, hogy bora-
ik elnyerték az Egri Érsek Bora 
2021 megtisztelő címet és a pa-
lackokon körcímkén is feltün-
tethetik ezt.

A római tanulmányairól visz-
szatérő Füleczki István atyát ne-
vezte ki Ternyák Csaba érsek az 
Egri Érseki Papnevelő intézet 
prefektusává 2021. augusztus 
elsejétől. Írásunkban az új sze-
mináriumi elöljárót kívánjuk 
bemutatni.

– 1989-ben Szendrőben, ötö-
dik 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 Te-
remtőjéhez, édesanyám jelenleg 
is Szendrőben él. Általános isko-
lai tanulmányaimat szülőváros-

omban végeztem, majd Edelény-
ben voltam gimnazista. 2009-
ben az Egri Hittudományi Főis-
kolán és Érseki Papnevelő Inté-
zetben kezdtem el a papságra 
való készületet. 2015-ben sze-
reztem teológiai diplomát, és ezt 
követően Ternyák Csaba érsek 
úr pappá szentelt az Egri Főegy-
házmegye szolgálatára. Papi jel-
mondatom: „Egyet kérek az Úr-
tól, csak egy a vágyam: hogy éle-
tem minden napján az Úr házá-
ban lakjam” (Zsolt 27,4). 

– Hogyan alakult a pályája a pap-
pá szentelést követően?

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

ni két évben az Eszterházy Ká-
roly Egyetem és az Egri Hittudo-
mányi Főiskola közös képzésén 
tanultam tovább, majd 2017-ben 
szereztem tanári diplomát. Há-
rom év egri lelkipásztori szolgá-
lat után, 2018-ban Főpásztorom 
Rómába, a Pápai Gergely Egye-
temre küldött, ahol 2020-ban 

szaklicenciát szereztem dog-
matikus teológiából. Emellett 
a Pápai Szent Kereszt Egyete-
men egyéves képzés keretében 
a papnevelés elméleti és gyakor-
lati alapelveiről tanultam. Az el-
múlt esztendőben Rómában ma-
radva, a doktori dolgozatomat 
készítettem elő. 

– Ismereteink szerint kitűnően 
játszik fúvós hangszereken…

– Valóban, az imádságos ne-
veltetésen kívül, gyermekko-
rom óta fontos része életemnek 
a zene, klarinéton és szaxofo-
non játszom. Egy olyan szeg-
mense ez a mindennapjaim-
nak, amely által dicsőíthetem 
az Istent, és örömet szerezhetek 
felebarátaimnak. 

– Milyen tervekkel kezdi meg pre-
fektusi megbízatását?

– Hálával, köszönettel és nagy 
lelkesedéssel kezdem meg au-
gusztus 1-től az új feladataimat. 
Szép emlékeket őrzök a szeminá-
riumi évekről a szívemben. Éle-
tem legmeghatározóbb évei vol-
tak ezek, mert ott formálódtam 
pappá. Augusztustól pedig elöl-
járó paptestvéreimmel együtt 
segíthetem a növendékpapságot 
a hétköznapok különböző dolgai-
ban, hogy a 6 év alatt elmélyülje-
nek a teológiában és az imádság-
ban, és Jézus Szíve szerinti pa-
pokká váljanak. Olyan papokká, 
akik hordozzák és továbbadják 
az Egyház mindig fiatal és min-
dig mosolygó arcát. 

Homa János

Új prefektus a Szemináriumban

Egri Érsek Bora 2021
Az Egri Érsek Bora 2021 címet kapta:

Bükk – fehér bor  kategória Gallay Pince, Gallay Kabar 2019. évjárat
Jászság – fehér bor  kategória Túri Pince Cserszegi Fűszeres 2020. évjárat
Mátra – fehér bor  kategória  Dubicz Borászat, Sárhegy Olaszrizling 2018. évjárat
Mátra – rosé bor  kategória Maróti Attila, Mátrai Rosé 2020. évjárat
Tokaj – száraz bor  kategória Tokaj Excellence, Vintage Hárslevelű 2016. évjárat
Tokaj – édes bor  kategória Péter Pincészet, Tokaji Fordítás 2017. évjárat
Eger – fehér bor  kategória Tarjányi Pince, Grand Cuveé Pajados 2019. évjárat
Eger – vörös bor  kategória Thummerer Vilmos, Rébus Cuveé Superior 2017. évjárat
Egri Bikavér  kategória Thummerer Vilmos, Egri Bikavér Superior 2016. évjárat

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

Nyári iskolai táborok
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A reneszánsz korának megidézése a táborban

Általános 
szentségi 
feloldozás 
visszavonása

Az egyéni bűnvallomás nél-
küli általános szentségi feloldo-
zásra adott engedély 2021. júli-
us 14-ével megszűnt. Aki koráb-
ban általános feloldozásban ré-
szesült, következő egyéni gyó-
násában ezt meg kell említenie.


