
A Pyrker-díjat 2020-ban ala-
pította az Egri Főegyházme-
gye Felsőőri Pyrker János Lász-
ló pátriárka-érsek, az egyház-
megye 71. főpásztora, az MTA 
tiszteleti tagja, a művészetek 
mecénása, a szegények, el-
esettek állhatatos pártfogójá-
nak emlékére. Az elismerést 
elsőként Kuklay Antal kanonok 
vehette át Mátramindszenten.

A díj átadása alkalmából 
Ternyák Csaba egri érsek így 
köszöntötte a kitüntetettet:

„Kuklay Antal főszékesegy-
házi kanonok, címzetes pré-
post, nyugalmazott plébános 
1932. június 13-án a Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyei Csap 
községben született. Életrajzát, 
műveit, a vele készült riporto-
kat, a róla készült írásokat át-
tekintve olyan életmű bontako-
zik ki előttünk, amelyre méltán 
lehetünk büszkék. Hálásak va-
gyunk Istennek azért, hogy Tó-
ni atya évtizedekig az Egri Fő-
egyházmegye papjaként szol-
gált, és ma is közöttünk él.

Kuklay atya kiváló teológus, 
könyvtáros, művészettörténész, 
érzékeny lelkületű Pilinszky-
szakértő. Verselemzései több 
kiadásban is megjelentek. Életé-
vel bizonyította, hogy a leglehe-
tetlenebb helyeken és élethely-
zetekben is lehet Istent dicső-
ítve élni és dolgozni. Az ’56-os 
meghurcolása, a börtönévek és 
a gyári segédmunka után hoz-
ta létre a Szent Erzsébet Házat, 
amely otthont ad a Sárospataki 
Római Katolikus Egyházi Gyűj-
teménynek, melynek Tóni atya 
a gyűjtője, feldolgozója és a ve-
zetője is volt. Együttműködésé-
vel valósult meg a Sárospataktól 
Kassáig tartó Szent Erzsébet út, 
amelyen járva a zarándok bejár-
hat egy belső utat is, befogadva 
az egyházmegyénkben szüle-

tett Árpád-házi Szent Erzsébet 
üzenetét.

1973-ban kapott plébánosi 
kinevezést Körömbe, ahol 
a Sajó-híd lábánál, 
az egykori pálos 
szerzetesek fo-
gadójában külö-
nös világot te-
remtett. Temp-
lomot épített 
Sajóhídvég, Kis-
csécs és Kesznyé-
ten településeken. 
Fontosnak tartotta azt 
is, hogy az ónodi országgyűlés 
emlékére létrejöjjön a Rákóczi-
emlékpark.

Plébániáján előadásokat, tá-
borokat, foglalkozásokat szer-
vezett, bevonva a helyieket, a 
városi fiatalokat és művészeket 

a nevelő, lélekmentő munkába. 
Utat mutatott és jövőt adott sok 
hátrányos helyzetben élő em-

bernek. Emellett bontakoz-
tatta ki irodalmi mun-

kásságát, amelyről 
több kiadást meg-
ért köteteiből és 
a Folia Selecta 
időszaki kiad-
ványából kap-
hatunk átfogó 

képet.
38 éves körö-

mi plébánosi szolgála-
ta alatt jól előkészítette, hogy 
a verbita szerzetesek folytas-
sák és tovább fejlesszék a misz-
sziós munkát. Időközben egyhá-
zi fenntartásba került az általá-
nos iskola, amelynek épülete ma 
már kicsinek bizonyul, és az Eg-

ri Főegyházmegye hamarosan 
új iskola építését kezdi meg.

Kuklay atya 2011-ben nyug-
állományba került, ám azóta 
is aktívan tevékenykedik új 
lakhelyén Mátramindszenten, 
ahol az ő kezdeményezésére 
már 2007-ben elkészült a recs-
ki büntetőtábor barakkjának 
mintájára a Barakk-kápolna.

A 2020-ban alapított Pyrker-
díj az Egri Főegyházmegye leg-
rangosabb elismerése. Egyház-
megyénk kiemelkedően hiteles 
képviselőjének, Krisztus arcát 
tükröző hitvallójának, Kuklay 
Antal főszékesegyházi kano-
noknak kerül első alkalommal 
átadásra ez az elismerés. Kö-
szönjük példás papi és tudós 
életművét. Jó egészséget és Isten 
áldását kérjük további életére!”

JANUÁR ÜZENETE

„Szívem mélyéből dicsőítlek, Uram, hirdetem 
nagy tetteidet” (Zsolt 9,2).

JEGYZET

Tavalyelőtt rendelte el Fe-
renc pápa, hogy a katoli-
kus Egyházban minden 

esztendőben az évközi idő 3. va-
sárnapja (az idén január 24-e) 
legyen az „Isten igéjének vasár-
napja”. Nyilvánvaló, azért vá-
lasztotta ezt az időpontot, mert 
ez a vasárnap rendszerint kö-
veti a januári ökumenikus ima-
hetet, amikor egy héten keresz-
tül együtt hallgatjuk az Isten 
igéjét keresztény, de nem katoli-
kus testvéreinkkel. Ez a vasár-
nap arra is emlékeztet bennün-
ket, hogy a protestáns egyhá-
zi közösségekkel összeköt ben-
nünket a Biblia, és az Isten igéjé-
hez igazodó Krisztust követő ke-
resztény élet. Mindnyájan hittel 
valljuk, hogy hitünk, vallásossá-
gunk legfőbb forrása és normá-
ja az Isten igéje.

Egyházi körökben gyakran hi-
vatkozunk Isten igéjére, de meg-
fogalmazásainkból nem min-
dig derül ki, hogy mire is gon-

dolunk. Isten igéjének régóta is-
mert klasszikus megkülönböz-
tetése szerint három formája 
van: a megtestesült Ige (verbum 
incarnatum), a hirdetett ige (ver-

bum predicatum) és az írott ige 
(verbum scriptum). Számunkra, 
keresztények számára az „ige” 
elsősorban az „örök Ige”, a Fiú, 
a második isteni személy, aki Jé-
zus Krisztusban „testté lett” (Jn 
1,14), hogy benne és általa meg-
kapjuk Istentől a kinyilatkoz-
tatás teljességét. A hirdetett ige 
egyrészt a próféták és az aposto-
lok tanúságtétele, akik szem- és 
fültanúi voltak a kinyilatkozta-
tásnak, másrészt az Egyházban 
folytatott igehirdetés (például a 
vasárnapi szentmisében), amely 
által a feltámadt és megdicsőült 
Krisztus folytatja megváltói tevé-

kenységét. Az írott ige a Biblia, 
a prófétai és apostoli igehirdetés 
írásba foglalása a Szentlélek se-
gítségével. A testté lett örök Igé-
vel napjainkban a Szentírásban 

is találkozhatunk, többek között 
az Egyház liturgiájában. Erre a 
jelenlétre emlékeztetett bennün-
ket a II. Vatikáni Zsinat, amikor 
hangsúlyozta, hogy a feltámadt 
Jézus „jelen van igéje által, mint-
hogy ő maga szól hozzánk, ami-
kor az Egyházban a Szentírást 
olvassák” (SC 7). „A liturgiában 
ugyanis Isten szól a népéhez és 
Krisztus most is hirdeti az öröm-
hírt” (SC 33).

Ez a magyarázata annak, 
hogy a katolikus, evangélikus és 
református keresztények hittel 
veszik kezükbe a Bibliát. Ez pe-
dig azt jelenti, hogy számunkra 

a Szentírás az Istentől sugalma-
zott szent könyvek összessége. A 
sugalmazás ténye minden más 
emberi könyv fölé emeli, hiszen 
a hozzánk szóló kinyilatkozta-
tást adó Isten szavát, Isten igéjét 
tartalmazza, mégpedig tévedés 
nélkül. Gondoljunk arra, hogy 
amint a második isteni személy 
megjelent a Földön, éppen úgy 
a Bibliában is Isten igéje, Isten 
szava és gondolatai emberi for-
mában, az emberi nyelv és kife-
jezésmód törvényei szerint jelen-
tek meg. Gárdonyi Géza költői 
kifejezésével élve: „Ez a könyv a 
Mózes bokra, Isten szíve dobog 
benne” (Írás a Bibliába).

Isten örök gondolatai mintegy 
testet öltöttek, emberi beszéd 
formájában jelentek meg úgy, 

hogy szemünkkel olvashatjuk, 
fülünkkel hallhatjuk azokat. 
Ezért Isten írott igéjét hűségesen 
őrizzük és hitből fakadó tiszte-
lettel olvassuk.

Dolhai Lajos
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A díjat Ternyák Csaba érsek adta át. Az eseményen jelen volt Ficzek László általános helynök és Kakuk
Ferenc érseki irodaigazgató.

Kuklay Antal kapta meg 
elsőként a Pyrker-díjat

Január 
Az ökumenikus imahét január 
19-től 26-ig tartott. Az imahét 
anyagát a máltai keresztények 
állították össze, amelynek köz-
ponti igéje így hangzott: „… nem 
mindennapi emberséget tanúsí-
tottak irántunk…” (ApCsel 28,2). 

Február

A Betegek Világnapjához kap-
csolódva február 11-én Egerben, 
a Fájdalmas Anya templomban 
Ternyák Csaba érsek mondott 
szentmisét, melynek keretében 
együtt imádkoztak a betegek, 
az ápolók, az orvosok, illetve a 
kórházi lelkészek.

Március
Az Egri Főegyházmegye papjai 
és hívő közössége március 17-
től kezdve minden nap közösen 
imádkozta a Rózsafüzért a Szent 
István Rádió közreműködésével 
a koronavírus-járvány megszű-
néséért, a betegekért és az egész-
ségügyi dolgozókért az Érseki 
Papnevelő Intézet kispapjaival.

Április

Ferenc pápa a Nemzetközi Eu-
charisztikus Kongresszusok Pá-
pai Bizottságával, valamint a 
magyar püspökökkel egyeztetve 
úgy döntött, hogy a járvány mi-
att egy évvel elhalasztja a 2020 
szeptemberére tervezett buda-
pesti 52. Nemzetközi Eucharisz-
tikus Kongresszust. 

Május
2020. május 18-tól, hétfőtől 
kezdve ismét tarthattunk nyil-
vános szentmiséket és más li-
turgikus cselekményeket temp-
lomainkban, vagy alkalmas sza-
badtéri környezetben főegyház-
megyénk egész területén.

Június
Az egri bazilikában június 20-
án Barta Márton István, Maro-
si Balázs, Nagy Ferenc és Thiago 
Costa diakónusokat áldozópappá 
szentelte Ternyák Csaba érsek a 
főegyházmegye szolgálatára.  

Július
2020-ban is megtartotta az Eg-
ri Főegyházmegye az Egersza-
lóki Ifjúsági Találkozót és Lel-
kigyakorlatot július 16-19. kö-
zött. A találkozó rendkívüli volt, 
mivel teljes egészében virtuális 
formában került megrendezésre 
a programsorozat. 

Augusztus
Főegyházmegyei tanévnyitót 
tartottak augusztus 30-án a tö-
rökszentmiklósi római katoli-
kus templomban. Az ünnepi ösz-
szejövetelen a helyi iskola taná-
rai, diákjai vehettek részt a jár-
ványügyi előírásoknak megfele-
lő létszámban. A többi intézmé-
nyek pedagógusai és lelkipász-
torai interneten keresztül követ-
hették az eseményt. 

Szeptember
Szeptember 5-én lektor és 
akolitus avatásra került sor az 
egri bazilikában, ahol összesen 
40 családos ember kapott hiva-
talos megbízást és felavatást ar-
ra, hogy világi hívőként segítse 
a lelkipásztorok liturgikus és 
közösségi szolgálatát.

Október 
O k t ó b e r 
22-én, csü-
tör tökön 
Te r ny á k 
Csaba eg-
ri érsek le-
leplezte és 
megáldot-
ta Szent 
II. János 
Pál pápa 
szobrát a 
d iósg yő -
ri templomkertben, amely fő-
papként ábrázolja a szent pápát, 
kezében a pásztorbottal, fején 
a püspöksüveggel, nyakában a 
palliummal.

November
Az Egri Főegyházmegye elhatá-
rozta, hogy a ministráns szol-
gálatban leghűségesebb fiata-
lokat egy, a ministránsok védő-
szentjéről, Szent Tarzíciuszról 
elnevezett éremmel ajándékoz-
za meg. Az érmeket a helyi lel-
kipásztorok adták át a minist-
ránsoknak.

December 
Ferenc pápa december 8-án tet-
te közzé Patris corde (Atyai szív-
vel) kezdetű apostoli levelét ab-
ból az alkalomból, hogy Szent 
Józsefet, Mária jegyesét 150 éve 
nyilvánították a Katolikus Egy-
ház védőszentjévé. Az egyházfő 
egyúttal meghirdette a Szent Jó-
zsef-évet, mely 2020. december 
8-tól 2021. december 8-ig tart.

Összeállította: Homa János

2020-ban történt



A Katolikus Karitász az Egy-
ház nevében és az Evangélium 
szellemében teszi a jót. Nem 
csupán humanitárius okból, 
hanem az evangéliumi feleba-
ráti szeretet alapján. Árvai Fe-
renc atya, az Egri Főegyház-
megye karitász igazgatója Pro-
hászka Ottokár egykori székes-
fehérvári püspök gondolatait 
idézi, mely szerint: „Ébredjen 
minden egyházközség arra a 
tudatra, hogy mindegyik Krisz-
tus családja, s legyen gondja, 
hogy ne legyen abban a család-
ban senki, aki éhezik, mialatt 
mások lakmároznak, senki, aki 
mezítelen, mialatt másoknak 
fölös ruhája, vagy lábbelije van. 
Közelebb kell jutnunk egymás-
hoz. Meg kell éreznünk mások 
baját úgy, hogy attól mi is szen-
vedjünk, és mások gondját úgy, 
hogy azt, mint a magunkét, el-
oszlatni törekedjünk.” 

A karitász igazgató elmond-
ta, hogy egyházmegyénkben 
65 plébánián működik karitász 
csoport közel ezer önkéntessel. 
2020-ban 4.000 családot élel-
miszer segéllyel, tisztítószerrel 
támogattak. A karitász rendkí-
vüli esetekben segített közüze-
mi számlatartozásban, gyógy-
szervásárlásban, lakbértarto-
zás rendezésében. Ahol pedig 
szükség volt, ott tartós élelmi-
szert, ruhát, bútort adtak a rá-
szorulóknak. 

Vetőmag csomagot, palántát 
33 településen osztottak, 37 csa-
ládnak kályhát és tűzifát adtak.

Négy mozgássérült kapott 
adományba elektromos mo-
pedet a TEVA segítségével. Az 
elektromos járművek láttán 
nagy volt az öröm, hiszen nagy-
ban segíti azok közlekedését, 
akik mozgáskorlátozottként 
élik az életüket. 

Eger városában Karitász Köz-
pont, RÉV Szenvedélybeteg-se-
gítő Szolgálat és Karitász Kony-
ha üzemel, Miskolcon pedig 
KaritászPont segíti a rászoru-
lók ellátását. A RÉV Szenve-
délybeteg-segítő Szolgálat mun-
katársai az alkohol, vagy más 
drogok függőségében élőknek, 
és a családjaiknak próbáltak tá-
mogatást nyújtani. Emellett az 
oktatási intézményekben a fi-
ataloknak drogprevenciós fog-
lalkozásokat is tartottak.

A Magyarok Kenyere ado-
mányozói napon az Egri Ma-
lom ügyvezető igazgatója adta 
át jelképesen a lisztadományt 
a karitásznak. A 150 gazda és 
adományozó 26 tonna búzát és 
egymillió forintot adott össze. 
Az adományból 11 tonna bú-

zát kapott meg az Egri Főegy-
házmegye Karitász Központja, 
amelyet szétosztottak az egy-
házmegye rászorulói között. A 
többi a határon túli szegények 
között került kiosztásra. 

Az egyházmegyei karitász is 
részt vett a „Tárjátok ki a szívete-
ket” adventi segélyprogram-so-
rozat keretében zajló jótékony-
sági akcióban. A felajánlott ado-
mányokat a hátrányos helyzetű-
ek téli megsegítésére fordítják. 

A karitászigazgató azt is el-
mondta, hogy a koronavírus 
második hullámában is igye-
keznek segíteni, így elvitelre 
Egerben, a Szvorényi utcában 
meleg ételt osztanak. Szükség 
esetén kályhával és tűzifával 
segítenek, téli ruhát adnak a 
hajléktalanoknak.

Az egri karitász központba 
novemberben egy tízmillió fo-
rintos ózongenerátor érkezett,  
a Porsche Hungária Kft. jóvol-
tából. A járvány alatt a készü-
lék belső terek fertőtlenítésé-
re használható, melyet idősott-
honok, iskolák, óvodák igényel-
hetnek a karitásztól. 

Az egyházmegyei karitász-
igazgató megköszönte a támo-
gatók, adományozók jóságát. 
2021-ben is változatlan a cé-
lunk – mondta Árvai Ferenc –, 
hogy tegyük a jót az Egyház ne-
vében és az Evangélium szelle-
mében. Ezért továbbra is várjuk 
az adományokat: a Főegyház-
megyei Karitász Központ Eger 
számlájára: CIB 10700282-
48854209-51100005.

Homa János
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Felföldi László 
püspökké 
szenteléséről

FERENC PÁPA 2020. novem-
ber 18-án Felföldi Lászlót, a 
Debrecen-Nyíregyházi Egy-
házmegye általános helynö-
két, a nyíregyházi Magyarok 
Nagyasszonya-társszékesegy-
ház plébánosát pécsi megyés-
püspökké nevezte ki. A Pé-
csi Egyházmegye közleménye 
szerint az új főpásztor püs-
pökké szentelésére és beik-
tatására 2021. január 6-án, 
Urunk megjelenése (vízke-
reszt) ünnepén, a 10.30 óra-
kor kezdődő szentmisében ke-
rül sor a pécsi székesegyház-
ban. A főszentelő Erdő Péter 
bíboros, prímás, esztergom-
budapesti érsek, a társszente-
lő Michael August Blume cím-
zetes érsek, apostoli nuncius 
és Bosák Nándor nyugalma-
zott debrecen-nyíregyházi me-
gyéspüspök lesz. A világjár-
vány okozta veszélyhelyzet mi-
att a szertartáson kizárólag 
a meghívott vendégek vehet-
nek részt. A szentmisét a Pé-
csi Egyházmegye élőben köz-
vetíti weboldalán, YouTube-
csatornáján és Facebook-
oldalán. Büszkeséggel tölt el 
bennünket, hogy az új pécsi 
püspök az egri szeminárium-
ban készült papi hivatására, 
itt nyerte el a papszentelést, 
és káplánként szolgált az egri 
bazilikában is.

Újdonság a Szent 
István Rádió 
hallgatásában
A RÁDIÓ hallgatásában korlátot 
jelent a földfelszíni sugárzás-
ban számos tényező, egyebek 
mellett az adott frekvencia sa-
játosságai, a domborzat. Az in-
terneten ezzel szemben jóval 
kevesebb a kötöttség. A világ-
hálón régóta elérhető a Szent 
István Rádió, azonban az a ta-
pasztalat, hogy a rádióhallga-
tók egy része inkább alkalma-
záson keresztül szeretné elér-
ni az adást, amely mostantól 
rendelkezésre áll. Ennek kü-
lönösen a fiatalabb rádióhall-
gatók örülnek, akiknél mindig 
zsebben vagy kézben van az 
okostelefon. A mobil alkalma-
zás több mindenre lehetősé-
get ad, így a műsor hallgatá-
sán túl a napi evangélium mel-
lett híreket is lehet találni, s 
közvetlenül lehet csatlakozni a 
Szent István Rádió közösségi 
médiafelületeihez. Az alkalma-
zás elérhető a Google Play és 
az Apple Store felületein.

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

Törökszentmiklós: FM 96,4
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Juhász Gyula

Béke
És minden dolgok mélyén béke él
És minden tájak éjén csend lakik
S a végtelenség összhangot zenél
S örök valók csupán mély álmaink.

És minden bánat lassan béke lesz
És mindenik gyötrődés győzelem
S a kínok kínja, mely vérig sebez,
Segít túllátni a szűk életen.

Testvéreim: a boldogság örök
S e tájon mind elmúló, ami jó
S az élet, a szép, nagy processzió,

Mely indul örvény és sírok fölött,
Az égi táj felé tart csendesen
S egy stációja van: a végtelen.

A HÓNAP VERSE

Juhász Gyula (1883 – 1937)  
magyar - latin szakos tanár,  
költő, hírlapíró. A 20. század első 
felében Magyarország egyik leg-
elismertebb költője, a magyarság 
sorsának egyik legjelentősebb lí-
rai kifejezője.

Meg kell éreznünk mások baját
2021. JANUÁR

Egyházmegyei Hírek
Kiadja az Egri Főegyházmegye

3300 Eger, Széchenyi u. 1.
Szerkeszti a szerkesztőbizottság
Felelős szerkesztő: Homa János
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           Készült a 
közreműködésével.

Kedvezményes előfizetés:
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Nyomdai munkák:
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A Magyarok Kenyere adományozói napon Előházi Irén, az Egri Malom vezérigazgatója adta át jelképesen a 
lisztadományt Árvai Ferenc  egyházmegyei karitász igazgatónak

Vízkereszt, 
házszentelés

Vízkeresztet január 6-án ün-
nepli a Katolikus Egyház, pa-
rancsolt ünnepként. Az epifánia 
– „epiphania Domini”, az „Úr 
megjelenése” – néven is ismert 
nap Jézus Krisztus megjelenésé-
nek ünnepe, melynek elsődleges 
témája Keleten Urunk keresztsé-
ge, Nyugaton a Háromkirályok 
látogatása lett. Az Egyház szer-
tartásai szerint ezen a napon vi-
zet szenteltek. A víz megszente-
lésének, azaz megkeresztelésé-
nek szertartásából ered a ma-
gyar vízkereszt elnevezés is. 

Hazánkban e napon kezdő-
dött meg a házszentelések idő-
szaka, amely a 15. századtól ki-
alakult szokás. Ilyenkor a pap 
az újonnan megáldott szentelt-
vízzel meghinti a lakásokat, há-
zakat; megáldja a benne lakó-
kat. Ezután az ajtóra fölírják az 
évszámot és a népi értelmezés 
szerint a Háromkirályok nevé-
nek (Gáspár, Menyhért, Boldi-
zsár) kezdőbetűit: 20 + G + M + B 
+ 21. Az eredeti értelmezés sze-
rint a három betű a latin áldás-
formula kezdőbetűi: Christus 
Mansionem Benedicat („Krisz-
tus áldja meg e házat!”).

December 6-án szentmise 
keretében öltötték magukra az 
Egri Érseki Papnevelő Intézet 
másodéves növendékei a papi 
reverendát, a szolgálat ruháját. 
Ezúton a kispapok beszámoló-
ját adjuk közre.

A mai nap nagy ünnep és 
fontos állomás életünkben, de 
ugyanakkor nagy felelősség is. 
Anyánk, az Egyház a mai na-
pon megbízott azzal, hogy a re-
verenda viselésével képvisel-
jük őt. Megelőlegezett bizalmat 
kaptunk, amely nagy feladat is, 
hiszen ezentúl még nagyobb 
odaadással kell törekednünk 
arra, hogy méltóképpen képvi-
seljük az egyházat. 

A reverenda jel lesz rajtunk. 
Szívünk vágya azonban, hogy ne 
csak a reverenda legyen rajtunk 
jel, hanem mi magunk váljunk 
jellé a világ számára. Hivatá-
sunk lényegi pontja, hogy Jézus 
szeretetét vigyük el minden em-
berhez, akivel csak találkozni fo-
gunk. Ezért reméljük, hogy egy-
re inkább Krisztust fogják majd 
látni bennünk az emberek. Eh-
hez azonban kevés felvennünk 

e ruhadarabot. Ehhez szívbéli és 
mindennapos megtérés szüksé-
ges, amelyet reméljük, elősegít 
majd az, hogy e ruha felvételével 

minden nap meghalhatunk a vi-
lágnak, minden nap meghalha-
tunk magunknak, hogy egyedül 
Istennek éljünk.

Rendhagyó, hogy így, itt és 
ilyenkor öltöttük magunkra a 
reverendát. A már mindannyi-
unk által jól ismert helyzetből 
adódóan, arra a döntésre jutot-
tak az elöljáró atyák, hogy elha-
lasztják a beöltözést. A járvány 
miatt bizonytalan másfél hóna-
pon vagyunk túl. Elsősorban 
hálás vagyok az Istennek, hogy 
mindannyian felépültünk, má-
sodsorban azért adok hálát, mert 
advent második vasárnapján és 
egyben Szent Miklós, a Mikulás 
ünnepén öltözhettünk be. Ad-
vent második gyertyájának meg-
gyújtásán, Prefektus atya, a be-
öltözési ünnepi beszédében a vi-
gasztalást emelte ki. „Vigasztal-
játok népemet, az Úr szavát köz-
vetítve” - mondja Izaiás próféta. 
Hiszem azt, hogy ez a ruha, se-
gítségünkre lesz vigaszt nyújta-
ni az embereknek, és az Úr sza-
vát közvetíteni, ezt a nagy aján-
dékot, a rá szomjazóknak.

Szent Miklós azt mondta: „Ha 
ajándékot adsz: add a szíveddel, 
nehogy a kinyújtott kéz ott ma-
radjon viszonzást várni.” Ezek-
kel a szavakkal bíztatlak tite-

ket kispap testvérek és elöljá-
ró atyák, hogy teljes szívünk-
kel oda tudjuk ajándékozni ma-
gunkat Istennek és minden em-
bernek, és viszonzást nem vár-
va az Isten szavát hirdetve és 
életpéldánkkal előttük járva, 
léptethessünk rá minden em-
bert az életszentség útjára.

Végül szeretnénk megkö-
szönni az elöljáróságnak, hogy 
életük példájával, szavaikkal 
és tanításukkal segítenek ben-
nünket, hogy haladhassunk 
azon az úton, amelyre Jézus hí-
vott meg minket.

A beöltözés nagy ünnep és 
fontos állomás életünkben, de 
az útnak még nagyon az ele-
jén járunk mind tanulmányok-
ban, mind lelkiekben. Ezért ké-
rünk titeket testvérek, imáitok-
ban kérjétek Jézust, hogy árasz-
sza ránk kegyelmét, hogy az Ő 
szíve szerinti szent pappá ala-
kulhassunk.

A reverenda nem egy kész 
termék csomagolása. Azért öl-
töztetett bele minket az Úr, 
hogy könyörületesen elfedje a 
hiányosságainkat.

Beöltöztek a másodéves kispapok

Csibi Levente, Csajbók Gábor és Barta Bence öltötte magára a reveren-
dát. Mögöttük a szeminárium elöljárói: Czapkó Mihály prefektus, Buda 
Péter rektor és Szabó József spirituális

Online hittanversenyt szer-
vezett november 27-én az eg-
ri Andrássy György Katolikus 
Közgazdasági Technikum, Gim-
názium és Kollégium az Egri Fő-
egyházmegye fenntartásában 
működő katolikus általános is-
kolák tanulóinak. Előzetesen a 

témával kapcsolatban egy pla-
kátot és egy filmet kellett otthon 
elkészíteniük és beküldeni.  A 
kiadott szakirodalom és segéd-
anyag alapján, egy online tesz-
tet töltöttek ki a versenyzők. 

I. helyezett a füzesabonyi Szé-
chenyi István Katolikus Általá-

nos Iskola csapata (felkészítő ta-
nár: Nagy Péter, versenyzők: Né-
meth Kata, Szabó Csaba, Veres 
Máté). A II. helyen az egri Szent 
Imre Katolikus Általános Iskola 
és Jó Pásztor Óvoda csapata vég-
zett (felkészítő tanár: Valkó Vik-
tor, versenyzők: Barta Violet-

ta, Cserháti Dóra, Kelemen Li-
liána). Míg a III. helyezett a ti-
szaújvárosi Szent István Katoli-
kus Általános Iskola diákjai let-
tek (felkészítő tanár: Bodnár-
Andrási Viktória, versenyzők: 
Matócsi Bendegúz, Takács Alex, 
Tóth Edina).

Online hittanversenyt rendeztek az Andrássyban


