
A szeptemberi 52. Nemzetkö-
zi Eucharisztikus Kongresz-
szus és a pápai záró szent-
mise volt a legjelentősebb 
eseménye a Magyar Katoli-
kus Egyház november 21-én, 
Krisztus Király ünnepén véget 
ért egyházi évének. Ternyák 
Csaba egri érsek, maga is 
egyik szereplője volt az egy-
hetes rendezvénysorozatnak.

 – Főtisztelendő Érsek úr! Ho-
gyan emlékszik vissza erre a 
sokszázezer ember szívét-lelkét 
formáló összejövetelre?

– Az ember közösségi lény, 
ezért szüksége van visszajel-
zésekre. A kongresszus iránti 
hatalmas érdeklődés, a részt-
vevők száma, a részvételért ho-
zott áldozat nagysága is ilyen 
identitásunkban megerősí-
tő visszajelzés volt. Felemelő, 
megerősítő tapasztalat volt a 
kongresszus minden esemé-
nye. Megragadott a tanúságté-
telek mélysége és őszintesége. 
A nagy rendezvényeken impo-
náló volt a tömeg mérete, a ren-
dezés gondossága. A liturgia 
szépsége, a dicséretek és éne-
kek művészi bemutatása igaz 
örömet szerzett. A magyar 
egyház jelenkori történetének 
arany betűvel írt lapjai ezek. 
Megerősítő, bátorító tapaszta-
lat, igazi nagy ünnep, amely 
segít abban, hogy a hétközna-
pokat bátran, méltósággal, Is-
ten iránti hálával és egészsé-
ges öntudattal éljük. Külön ki-
tüntetésként éltük meg, hogy 
Ferenc pápa is eljött a kong-
resszus záró szentmiséjére, 
ami nagy megtiszteltetés volt 
fővárosunknak és egyházunk-
nak. Ezekben a napokban kü-
lönlegesen jó volt katolikus-
nak lenni Budapesten.

– Idén ünnepeltük a Magyar 
Katolikus Karitász alapításá-
nak 90., újjáalapításának 30. 
évfordulóját. Érsek úr a kazinc-
barcikai szentmisén úgy fogal-
mazott: a tevékeny szeretet 
gyakorlása, a Karitász munka-
társak s mindannyiunk sajátos 
hivatása. Egyre több a szociá-
lisan és mentálisan rászoruló 
ember. Mit tudunk értük tenni?

– Amikor Jézus azt mond-
ta, szegények mindig lesznek 
veletek, akkor ezzel nem ar-
ra bátorított, hogy ne törőd-
jünk velük, hiszen úgysem 
tudjuk megoldani a szegény-
ség problémáját. Éppen ellen-
kezőleg: Jézus azonosítja ma-
gát a szegényekkel, a betegek-
kel, a rászorulókkal. Nyilván-
valóvá teszi, hogy ha rajtuk 
segítünk, azt személyesen ne-
ki tesszük. A jó emberek ma-
guktól is segítenek, ahol ar-
ra szükség van. Krisztus kö-
vetői azon túl, hogy jó embe-
rek, Mesterük szavaiból még 
újabb motivációt kapnak eh-
hez a szolgálathoz. Tudjuk, 

hogy amit teszünk, az csak 
egy csepp a tengerben, akin 
viszont segítünk, annak szá-
mára az a csepp maga az óce-
án. Ezért segítünk lehetősége-
ink szerint, és ügyelünk arra, 
hogy ne zárjuk be a szívünket 
a rászorulók előtt.

 
– Érsek úr ebben az évben új 

és felújított templomokat, plé-
bániákat szentelt. Zajlik az egri 
bazilika és az Érseki Papnevelő 
Intézet felújítása…

– Nagyon hálásak vagyunk 
Istennek, és köszönetet mon-
dunk azoknak a döntéshozók-
nak, akik ebben támogatnak 
bennünket. Mindenekelőtt ha-
zánk kormánya érzi kötelessé-
gének, hogy sok évtizedes le-
maradás után végre ilyen for-
mában is felemelje a keresz-
tény közösségeket. Azt is lát-
ni kell, hogy műemléki épü-
leteink felújítására kapott tá-
mogatás az egész ország javát 
is szolgálja. A rendezett, szép 
környezet még a nem hívőkre 
is pozitív hatást gyakorol és 
fellendíti a turizmust. 

A kibernetika világa segít 
megérteni ezeknek a felújítá-
soknak a jelentőséget. Épüle-
teink az a hardware, amely 
szükséges ahhoz, hogy a soft-
ware működjön benne, fusson 
rajta. Ahol az épületeink rend-
ben vannak, ott adottak az fel-
tételei egy eredményes közös-
ségépítő munkának. Nem rin-
gathatjuk azonban illúziók-
ban magunkat, a szép épüle-
tek sehol sem helyettesítik az 
élő közösségek jelenlétét. Ezt 
a munkát sem az építészek, 
sem a vállalkozók nem vég-
zik el helyettünk. A papok, di-

akónusok, képviselő testüle-
tek, hitoktatók, pedagógusok 
és minden elkötelezett hívő-
nek feladata van ebben. Egy-
re inkább nyitott befogadó kö-
zösséggé kell válnunk, hogy 
az evangélium kovászát kép-
viseljük tágabb közösségeink-
ben, és hogy a keresők nálunk 
lelki otthonra leljenek.

 
– Új egyházi óvodák alapkö-

vét tették le. A magyar egyház-
megyék közül az Egri Főegyház-
megyében található a legtöbb 
egyházi iskola. Az idén pedig az 
egri egyetemet is átvette a fő-
egyházmegye. Miért ilyen fon-
tos a nevelés és az oktatás?

– Az egyház számára ter-
mészetesen minden nemze-
dék egyaránt fontos. A fiata-
lok egy kicsit mégis kiváltsá-
gosak, rájuk mindig úgy te-
kintünk, mint akik a jövő hor-
dozói. Ezért van az, hogy a 
szülők és a nagyszülők is sok 
áldozatot hoznak értük. Azt 
szeretnék, hogy azok az érté-
kek, amelyek mentén életük 
sorskérdéseit meg tudták ol-
dani, azok az értékek segítsék 
gyermekeik és unokáik éle-
tét is. A katolikus egyház szí-
vesen vesz részt ebben a szol-
gálatban, amely a magyar tár-
sadalom részéről egyértelmű 
igényként jelentkezik.

A katolikus iskola hozzáse-
gíthet annak megértéséhez, 
hogy nem elég hinni Istenben. 
Szükség van arra is, hogy éle-
tünket ennek megfelelően él-
jük és rendezzük be. Meg kell 
tanulnunk, hogy egyszeri és 
megismételhetetlen életünk 
felelősséget jelent önmagunk 
és a többi ember iránt. Napja-

inkról számot kell egyszer ad-
nunk, talentumaink kamatoz-
tatása pedig az egész közös-
séget építi. Az a célunk, hogy 
intézményeink segítsék kine-
velni az új katolikus nemze-
dékeket.

– A főegyházmegyében az 
idei évben elmaradt sok hagyo-
mányos nagyrendezvény, közöt-
tük a ministráns találkozó és az 
szalóki ifjúsági találkozó és lel-
kigyakorlat is. Terveznek-e jö-
vőre jelentősebb egyházmegyei 
rendezvényeket?

– Az idei év legnagyobb ren-
dezvénye kétségtelenül a bu-
dapesti Nemzetközi Eucha-
risztikus Kongresszus volt. 
Ebbe a többi egyházmegyével, 
sőt a világegyházzal együtt 
mi is bekapcsolódtunk. Híve-
ink és papjaink nagy számban 
vettek részt a kongresszuson. 
Közülük sokan nagy áldoza-
tot hoztak azért, hogy eljussa-
nak Budapestre. Örömmel tölt 
el, hogy nagy számban vettek 
részt fiatalok és gyermekek, 
úgy az elsőáldozók, mint a 
ministránsok, az Egri Főegy-
házmegye plébániáiról és ka-
tolikus iskoláiból. Ami a jövőt 
illeti természetesen óvatosak 
vagyunk a tervezéssel, de az 
egyházmegyei ministráns ta-
lálkozót és az egerszalóki ifjú-
sági találkozót mindenképpen 
szeretnénk megrendezni.

– Advent időszakában já-
runk, Karácsonyra, Jézus Krisz-
tus születésére készülünk. Ho-
gyan lehetne megfogalmazni 
az idei Advent és Karácsony lé-
nyegét?

– Ezek a lelkileg inten-
zív időszakok minden évben 
ugyanazt az üzenetet hor-
dozzák, a mi lelkiállapotunk 
azonban évről évre változik, 
élethelyzetünknek megfele-
lően. Idén, hasonlóan a tava-
lyi ünnepi előkészületekhez, 
a járvány mindenre rátelep-
szik, családi és közösségi kap-
csolatainkon túl, még az Is-
tennel való kapcsolatunknak 
is része lett. Ennek hatásá-
ra sokan visszataláltak Isten-
hez, újra elkezdtek imádkoz-
ni, mások jobban figyelnek 
embertársaikra. Persze van-
nak olyanok is, akik bezár-
kóznak, begubódznak és de-
presszióval küzdenek. A kará-
csonyi várakozás, Jézus szü-
letésének örömhíre azonban 
most is képes átmelegíteni a 
szívünket és kinyitni Isten-
re és a transzcendens világ-
ra. Isten szeret bennünket és 
a válaszunkra vár. Azt kívá-
nom minden olvasónak, hogy 
az idei szent időszak töltse fel 
a lelkét derűvel, az Isten és az 
emberek iránti szeretettel.

 
– Köszönjük az interjút!

Homa János

DECEMBER ÜZENETE

„A mi hazánk a mennyben van. Onnan várjuk 
az Üdvözítőt is, Urunkat, Jézus Krisztust. Ő az-
zal az erővel, amellyel mindent hatalma alá 
vethet, átalakítja gyarló testünket, és hasonló-
vá teszi megdicsőült testéhez”  (Fil 3,20–21).
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Jézus születése  
a temlomablakon

JEGYZET

Az adventi időben Kará-
csonyra, Jézus születésé-
nek ünnepére készülünk. 

Egyházunk liturgiája emlékez-
tet bennünket az ószövetségi ad-
ventre is. Azokra az évszázadok-
ra, amikor a választott nép fiai, 
főként az ószövetségi igazak és 
a próféták várták a Megváltó el-
jövetelét. Az ószövetségi advent 
már a bűnbeesés után megkezdő-
dött, hiszen az embert teremtő és 
üdvözíteni akaró Isten az ősbűn 
elkövetése után rögtön megígérte 
a Megváltó eljövetelét. Ez az ős-
evangélium: a megváltás ígérete, 
amelyből megtudjuk, hogy egy 
asszony és ivadéka megtöri majd 
a sátán hatalmát (Ter 3,15).

Az ősszülők nem-je, az ember 
bűne tehát nem hiúsította meg 
Isten üdvözítő tervét, csak mó-
dosította annak végrehajtását. 
Az üdvözítés így vált történeti-
vé, az emberiség története pedig 
az üdvözítés történetévé, „üdv-
történetté”. Ezt írta le számunk-
ra az Ó- és Újszövetségi Szent-
írás. Az Ószövetség, a válasz-
tott nép története igazában üd-
vösségtörténet. Ez a történet az-
zal kezdődik, hogy az Isten kivá-
laszt egy népet, amelyen keresz-
tül meg akarja valósítani az em-
beriség megváltását. Az Egyip-
tomból való kivonulás után a 
Sinai hegynél került sor a szö-
vetség megkötésére. A nép meg-
ígérte, hogy megtartja a paran-
csokat, Isten pedig megígérte, 
hogy segíti és oltalmazza őket. 
A választott nép őseinek, először 
Ábrahámnak ígérte meg Isten, 
hogy családjából fog származni 
a Megváltó, akiben áldást nyer 
a föld minden népe. Nekik adja 
Kánaán földjét, és Dávid csa-
ládjából származik majd a világ 
Megváltója. Ő majd Isten ural-
mát, a szeretet országát valósítja 

meg, új és örök szövetséget köt 
népével. Erről jövendöltek a pró-
féták, hogy ráismerjenek az em-
berek, amikor majd megérkezik.

Izajás próféta, az Ószövetség 
„evangélistája”, aki a legtöbbet 
jövendölte az érkező Messiásról. 
A legismertebb jövendölését an-
nak az Ácház királynak mond-
ta el, aki Damaszkusz fenyege-
tésével szemben (Kr.e. 735-733) 
Asszíria segítségét akarta kér-
ni, ahelyett, hogy az Úrhoz fo-
lyamodna. Isten, Izajás prófé-
ta által a megriadt királynak a 
remény jelét kínálja fel. Ácház 
nem fogadja el Isten támogatá-
sát, mert hitetlen és a próféta ta-
nácsát sem követi. Ekkor hang-
zik el az Ószövetség egyik leghí-
resebb jövendölése: „Íme, a szűz 
fogan, fiút szül, és Emmanuel-
nek nevezi, ami annyit jelent: 
Velünk az Isten” (Iz 7,14).

Nyilvánvaló, hogy a jel a 
Messiás királyra vonat-
kozik, aki Dávid család-

jából származik, akinek születé-
se csodálatos lesz, s megvalósul 
benne az Emmanuel-gondolat: 
Velünk az Isten. Ami Izajásnál 
ígéret, az Betlehemben valóság 
lett. A betlehemi pásztorokhoz 
az angyal így szólt: „Ez lesz nek-
tek a jel: Kisdedet találtok pólyá-
ba takarva és jászolba fektetve.” 
Miután megtalálták örömmel 
hirdették: Velünk az Isten! Mike-
ás próféta a Megváltó születési 
helyét is megjövendölte: „Te, Bet-
lehem (Efrata), bár a legkisebb 
vagy Júda nemzetségei között, 
mégis belőled születik majd ne-
kem, aki uralkodni fog Izrael fö-
lött” (Mik 5,1-5). Keresztelő Já-
nos az Ószövetség utolsó prófé-
tája pedig azt a hivatást kapta, 
hogy készítse fel a választott nép 
fiait a Megváltó eljövetelére.

Dolhai Lajos

Üdvtörténet

Interjú Ternyák Csaba egri érsekkel

Isten szeret bennünket 
és a válaszunkra vár

Ferenc pápa és Ternyák Csaba egri érsek

Csobádon Ficzek László ál-
talános helynök ünnepélyes 
szentmisét mutatott be a temp-
lombúcsú alkalmával, melyben 
megáldotta az öt helyi család ál-
tali adományból elkészült szí-
nes ablakokat. 

A Mária életét bemutató alko-
tásokat az Encsen élő Megulesz 
Magdolna – Schultz Gábor mű-
vészházaspár készítette. A há-
zaspár ólomüveg ablakai első-
sorban az észak-magyarországi 
templomokat ékesíti. 

Képünkön a Jézus Krisztus 
születése című alkotás látható a 
csobádi templomablakon.



Egyhetes lelkigyakorlatot  
követően november 20-án,  
szombat este négy kispap: 
Kedu József, Kozma Szilvesz-
ter és Muhari Máté (egri egy-
házmegyések), valamint 
Mokánszki Máté (debrecen-
nyíregyházi egyházmegyés) 
öltötte magára a Buda Péter 
rektor által megáldott reve-
rendát az Egri Érseki Papne-
velő Intézetben.

November 21-én, vasárnap  
Krisztus Király ünnepén 
Ternyák Csaba egri érsek szent-
mise keretében lektorokat és 
akolitusokat avatott az egri ba-
zilikában.

A főpásztor szentbeszédé-
ben elmondta: Krisztus Király 
ünnepe minden évben megör-
vendezteti szívünket. Egyrészt 
azért, mert e napon Jézus Krisz-
tusra, mint a Mindenség Kirá-
lyára emlékezünk, másrészt pe-
dig egyházmegyénkben min-
den évben ezen a napon törté-
nik a kisebb rendek feladása 
kispap tesvéreinknek. A főpász-
tor rámutatott: Jézus királysá-
ga különbözik azoktól a király-
ságoktól, amelyeket az embe-
rek ismernek. Uralma sem tér-
ben, sem időben nem korlátoz-
ható. Jézus nem azért jött, hogy 

földi királyságokat megdöntsön, 
vagy királyokat letaszítson a 
trónjáról.

Jézus azért jött közénk, hogy 
tanúságot tegyen az igazság-
ról. Ez az igazság, Isten igazsá-
ga, aki annyira szereti az em-
bert, hogy Ő maga is emberré 
lesz. Vállalja az emberi élet min-
den küzdelmét, a megaláztatást, 
a kivégzést, a halált. Isten igaz-
sága pedig a szeretet igazsága. 
Ez a másik világ, amelyre ő fel-
készít bennünket, egészen más, 
mint a mi világunk. Ott az igaz-
ságosság, a béke és a szeretet 
uralkodik. Arra készít fel ben-
nünket, hogy egyszer majd en-
nek az országnak mi is a teljes 
jogú tagjai legyünk.

Az érsek rámutatott: Jézus 
igazsága az abszolút igazság, az, 
hogy Isten végtelenül szeret min-
ket. Ezt nem lehet relativizálni, 
ez nem vitatható. Hangsúlyoz-
ta: az az igazság, amelyről Jé-
zus tanúságot tesz a Biblia igaz-
sága és az Eucharisztia igazsá-
ga. A Biblia igazsága, Isten sza-
vának igazsága. Az Eucharisztia 
igazsága, hogy Jézus értünk adta 
magát és minden szentmisében 
értünk adja testét és vérét, hogy 
azzal tápláljon minket és felké-
szítsen, átvezessen abba a má-
sik országba, amelyben király-
sága nem rejtett módon, hanem 
teljes egészében megvalósul.

Az Egyház ezeknek az igaz-
ságoknak a letéteményese, s az 

a feladata, hogy minden korban 
tanúságot tegyen róla. Ezért te-
kint bizalommal azokra, akik 
a lektori és akolitusi feladatok-
ra készülnek, akik a Biblia és az 
Eucharisztia igazságának tanúi 
lesznek. Ők arra vállalkoznak, 
hogy egész életükben követik Jé-
zus Krisztust.

Ezután kezdődött a lektor- és 
akolitusavatás. A lektor feladata 
elsősorban Isten igéjére vonatko-
zik, felolvas a liturgia keretében; 
az akolitusok feladata pedig az 
oltár szolgálata: az adományok 
előkészítése, valamint az, hogy 
a szentáldozásban részesítsék a 
híveket.

Ternyák érsek lektorrá avatta: 
Barta Bence és Csajbók Gábor 
III. éves egri egyházmegyés kis-
papokat, valamint a IV. éves eg-
ri egyházmegyés Muhari Mátét 
is, aki idén lépett be az Egri Sze-
mináriumba, de voltak már elő-
tanulmányai. Ezt követően avat-
ta akolitussá Gyarmati Valentin, 
Kubik Zsolt, Németh Mihály, No-
vák Lajos és Szedmák Zoltán IV. 
éves egri egyházmegyés kispa-
pokat, valamint a Redemptoris 
Mater Egyházmegyei Misszi-
ós Szeminárium két lengyel 
származású IV. éves kispapját, 
Bryska Jan Mareket és Urych 
Lukasz Bernardot. Homa János
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Jubiláló Szent 
István Rádió és TV
A SZERKESZTŐSÉG közössége 
a Lajosvárosban ünnepelte a 
Szent István Rádió alapításá-
nak 21. és a Szent István Tele-
vízió indulásának 10. évfordu-
lóját. A Szent Lajos plébánia-
templomban Szarvas István 
atya, a rádiót és televíziót mű-
ködtető alapítvány elnöke mu-
tatott be szentmisét, melyen 
a munkatársak hálát adtak 
az elmúlt időszak kegyelmei-
ért, s imádkoztak elhunyt kol-
légáikért. A Szent István Rádió 
és Televízió munkatársai meg-
kapták az érsekség útján Fe-
renc pápa ajándékát, egy-egy 
rózsafüzért. 

Hálaadás 
Sátoraljaújhelyen
TÍZ ÉVE került a sátoraljaúj-
helyi Szent István Katolikus 
Technikum és Gimnázium az 
Egri Főegyházmegye fenntar-
tásába. Ebből az alkalomból 
2021. november 11-én hála-
adó szentmisét mutatott be 
Ternyák Csaba egri érsek. A 
Szent István templomban a 
szertartás előtt Lóczi Tamás  
plébános, iskolalelkész kö-
szöntötte az érseket, s felkér-
te, áldja meg az iskolazász-
lót és az iskola védőszentjéről, 
Szent Istvánról készült fest-
ményt. A szentmise után az 
ünnepség az iskola épületé-
ben folytatódott. Sebes  
Péter igazgató köszöntőjé-
ben elmondta: az elmúlt 10 év 
a szellemi és lelki építkezés-
ről szólt, ezért sikeres időszak 
volt, hála és köszönet ezért Is-
tennek és az intézmény fenn-
tartójának. Az intézményveze-
tő méltatta a lelkipásztorok, a 
pedagógusok és a szülők erő-
feszítéseit is. Az iskola diák-
jainak műsora után, az ünnep-
ség zárásaként Ternyák  
Csaba egri érsek megáldotta 
az épület emeletén kialakított 
kápolnát.

Árpád-házi Szent 
Erzsébet lett az 
iskola védőszentje
A TIBOLDDARÓCI Boldog Sándor 
István Katolikus Általános Is-
kola II. Rákóczi Ferenc Tagis-
kolája 2021. szeptember 1-től 
került az Egri Főegyházmegye 
fenntartásába. A tibolddaróci 
katolikus templomot Árpád-
házi Szent Erzsébet tisztele-
tére szentelték fel. A novem-
ber 14-én tartott templombú-
csú egyben iskolamise is volt, 
ahol Pálfi János plébános be-
jelentette, hogy a tibolddaróci 
II. Rákóczi Ferenc Tagiskola Ár-
pád-házi Szent Erzsébetet vá-
lasztotta védőszentjének. Eb-
ből az alkalomból 5. és 6. osz-
tályos tanulók Szent Erzsébet 
életéről szóló színdarabot ad-
tak elő, melyet Tóth-Krokos 
Rita hitoktató tanított be.

HÍREK

Pilinszky János

A fényességes 
angyal is

Emlékezés egy világháborús karácsonyra

Az égbolt elsötétedett.
S akár a végítélet
zord fellege tört volna ránk,
a föld is oly sötét lett.

Gyermekszívünk is oly nehéz!
A házak és a kertek,
az egész törékeny világ,
éreztük, velünk reszket.

Aztán a roppant csöndön át
puhán és észrevétlen,
a hangtalan meginduló
és puha hóesésben,

akár a fényes pelyhek is
vigyázva földet értek,
a fényességes angyal is,
ő is a földre lépett.

A HÓNAP VERSE

Pilinszky János (1921 – 1981) 
a huszadik század egyik legjelen-
tősebb magyar költője, Baumgar-
ten-díjas, József Attila-díjas és 
Kossuth-díjas. A Nyugat irodalmi 
folyóirat negyedik, úgynevezett 
„újholdas” nemzedékének tag-
ja. Az Újholdnak 1946–1948 kö-
zött társszerkesztője is volt. Mun-
katársa volt a Vigília, az Élet, az 
Ezüstkor s az Új Ember lapnak is.
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Hét kispapot avatott akolitussá az érsek  Fotó: Federics Róbert
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Beöltözés, lektor  
és akolitus avatás

Péreli Zsuzsa, a Nemzet Mű-
vésze címmel kitüntetett, Kos-
suth-díjas és Munkácsy Mi-
hály-díjas magyar kárpitmű-
vész gobelin műveiből nyílt idő-
szaki kiállítás az Egri Érseki 
Palota Kulturális, Turisztikai 
és Látogatóközpontban.

A kiállítást Ternyák Csaba ér-
sek nyitotta meg november 12-
én. A főpásztor örömét fejezte 
ki, hogy miután nemrég vissza-
került a bazilika homlokzatára 
a két hatalmas újra megfaragott 
angyal kőszobra, a most kiállí-
tott gobelin angyalok a maguk 
légiességével hozzák még köze-
lebb az angyalok világát. Amint 
elmondta: Az egész életünket 
átszövi az angyalok jelenlé-
te, talán nem is tudjuk, meny-

nyi bajtól védenek meg ben-
nünket. Péreli Zsuzsa kiállítá-
sa bennünket is kinyit arra a 
világra, ahol Isten angyalai él-
nek és ezek az alkotások hozzá-
segítenek, hogy új dimenziókat 

fedezzünk fel földi világunk-
ban és önmagunkban. Művei 
talán még a kételkedőkben is 
megnyitnak egy ösvényt a spi-
rituális felé.” – mondta Ternyák 
érsek.

Péreli Zsuzsa pályája a 70-es 
évek derekán indult, és számos 
egyéni és csoportos tárlat után, 
a külföldi alkotók közül elsőként 
neki adatott meg, hogy 2001-ben 
önálló kiállítást rendeztek mun-
káiból a gobelin fővárosában, a 
franciaországi Aubusson-ban. 
Életműve arról tanúskodik, 
hogy a gobelin ezer és ezer új le-
hetőséget hordoz, elgondolkod-
tat, érzelmet közvetít. A kortárs 
kárpitművészet megújítójaként 
számos témát feldolgozott. A 
megnyitón közreműködött Tolcs-
vay László Erkel-díjas zeneszer-
ző, előadóművész, Péreli Zsuzsa 
férje, aki már második alkalom-
mal lépett fel az Érseki Fiúkórus-
sal együtt. A kiállítás 2022. már-
cius 19-ig tekinthető meg.

A Magyar Köztársasági 
Arany Érdemkereszttel kitünte-
tett Várnai Péter címzetes pré-
post tollrajzaiból és akvarelljei-
ből nyílt kiállítás november 18-
án az Egri Érseki Palotában. Pé-
ter atya civil hivatásához kap-
csolódóan már negyven éve ké-
szít rajzokat. 

Az ő tervei alapján épült föl 
a budapesti Aquincum Hotel, 
feladva azonban építész szak-
máját, Isten hívására a papi hi-
vatást választotta. 2020-ban a 
Veszprémi Szemináriumban 
nyílt kiállítása, idén Egerbe jut-
tatta el színes, néhány vonalból 
álló, egyszerű ám mégis karak-
teres alkotásait. Kiállítása év vé-
géig látható az Érseki Palotában.

Pap Ildikó

A gobelin angyalok a maguk légiességével hozzák még közelebb az an-
gyalok világát  Fotó: Federics Róbert

Új kiállítások az érseki palotában

A fokozódó járványhelyzetre való tekintettel az alábbi rendelkezéseket 
léptetem hatályba templomainkban, visszavonásig.

•   A templomok bejáratánál helyezzünk el kézfertőtlenítőt.
•   A szenteltvíztartókat ürítsük ki.
•   A szentmiséken, egyéb liturgikus tevékenységek során, és minden  

zárt helyiségben tartott rendezvényen az orrot és szájat eltakaró 
maszk használata kötelező.

•   A szentmisében és egyéb találkozásaink során a kézfogást mellőzzük.
•   Áldoztatáskor az áldoztatók fertőtlenítsék kezüket, viseljenek 

maszkot és csak kézbe áldoztassanak.
•   A perselyezés a szentmise végén legyen.
•   Gyóntatáskor használjunk maszkot, igyekezzünk a megfelelő 

távolságot tartani és lehetőleg jól szellőző helyiségben gyóntassunk.
•   A vírusfertőzés, influenza, vagy egyéb megfázásos betegség 

tüneteivel senki ne jöjjön szentmisére, és ne vegyen részt templomi 
imaalkalmakon. Ebben az esetben a vasárnapi szentmisén való 
részvétel kötelezettsége alól felmentést adok.

Szűz Mária, a betegek gyógyítója, és Szent János evangélista, 
egyházmegyénk védőszentje közbenjárását kérve, imádkozzunk a 
járvány megszűnéséért hazánkban és a világban!

Eger, 2021. november 6.  Ternyák Csaba
   egri érsek

Felújított templomokat és 
plébánia épületet áldott meg 
Ternyák Csaba egri érsek az 
elmúlt hónapban. Rudabá-
nyán a Szent István Plébánia 
két ütemben, több mint 22 mil-
lió forintból újulhatott meg. 
Rendbe tették a falakat, a te-
tőt, a padlót, a fűtést és a für-
dőszobát is. A Rudabánya kö-
zelében található Felsőteleke-
sen a templom korábban be-
ázott. Az Egri Főegyházmegye  
5 millió 682 ezer forintos támo-
gatással, a helyi egyházközség  
1 millió 262 ezer forintos önerő-
vel járult hozzá a munkálatok-
hoz, a felújítás részeként pedig 
egy előtető is épült a bejárathoz. 

Szintén november 6-án, ál-
dotta meg a főpásztor a meg-
újult Miskolc-Martinkertvárosi  
Jézus Szíve plébániatemplomot. 
A Magyarország Kormánya 
által meghirdetett Magyar 
Templomfelújítási Programban 

15 millió forintot sikerült el-
nyerni az épület rekonstrukci-
ójára, emellett a város önkor-
mányzata, önkormányzati kép-
viselője és a hívek adománya is 
segítette a felújítást. 

Tiszapalkonyán ugyancsak 
a Magyarország Kormánya ál-
tal meghirdetett Magyar Temp-
lom-felújítási Program - Egyhá-
zi épített örökség védelme és 

egyéb beruházások keretében 
elnyert 15 millió forint támoga-
tásból újult meg a római katoli-
kus templom tetőszerkezete, az 
Egri Főegyházmegye 14 millió 
Ft támogatásából valamint a hí-
vek 1 millió forintos adományá-
ból új vörösréz borítást kapott a 
torony és az azon magasodó ke-
reszt. A templomot a főpásztor 
november 7-én áldotta meg.

Megáldották a felújított templomokat

A felújított tiszapalkonyai templom

Járványügyi rendelkezés  
az Egri Főegyházmegyében


