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JÚLIUS ÜZENETE
„Boldog annak lelke, aki az Urat féli! Ki másra hagyatkozzon, és ki legyen erőssége? Az Úr
szeme van azokon, akik őt félik, hiszen ő hatalmas oltalmazó, szilárd erősség, menedék a forróságban, árnyék a déli hő ellen” (Sir 34,17-19).

Te Deum a Szemináriumban
Tanévzáró Te Deumot tartottak az Egri Érseki Papnevelő Intézet, valamint a Redemptoris
Mater Missziós Szeminárium
elöljárói és növendékei június
17-én. A Szeminárium felújítási
munkálatai miatt az ünnepségnek a Szent János Ház kápolnája adott otthont.
Köszöntőjében Dr. Dolhai Lajos, a Hittudományi Főiskola rektora emlékeztette a jelenlévőket,
hogy az örömökért és a nehézségekért egyaránt hálát kell adni.
Mint mondta, négyféle képzési
formában tanulnak a Hittudományi Főiskola hallgatói.
Idén a Redemptoris Mater
Missziós Szeminárium két hallgatója (Jorge Luís Altamirano
Mendez és Noel Benedict
Antasoda Tajos) fejezte be tanulmányait és részesül az egyházi
rend szentségében.
3 fő kap katekéta diplomát, 9
fő hittanár-nevelő diplomát, 14
pedagógus pedig két féléves felsőfokú szakirányú továbbképzés befejezésével hitoktatói oklevelet kap.
Az elöljárók közül többen jubileumot ünnepelnek ebben az
esztendőben.
Dr. Dolhai Lajos rektor 1981ben költözött be a szemináriumba, ahol előbb prefektusként, teológia tanárként, 1996-tól vicerektorként, 2008-tól pedig a Hittudományi Főiskola rektoraként
szolgálja a katekéta-, valamint
a papképzés ügyét. Tanított filozófiát, logikát, ismeretelméletet, etikát, dogmatikát, ökumenizmust. Több száz publikációt,
könyveket, cikkeket írt. 2014-től
a Pápai Teológiai Bizottság tagja,
az utóbbi évektől pedig a Buda-

pesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus teológusa. 40
éves szolgálatáért köszöntötték
paptársai, jelenlegi tanítványai.
Dr. Linczenbold Levente egyházjogász, pasztorális teológia tanár 25 éve vesz részt a
katekéták és a papnövendékek
képzésében. A Főegyházmegyei Bíróság officiálisaként a diakónusok számára kérte egy új
tantárgy bevezetését, mely segíti őket abban, hogy a megromlott és érvénytelen házasságok
ügyében szakszerűen tudjanak
segíteni a híveknek. A jubileum alkalmából Pro Seminario
Agriensi emlékérmet vehetett át
a rektortól.
Pászti Ottó 5 gyermek édesapja, állandó diakónusként 20
éve tölt be gondnoki tisztséget a
szemináriumban. Tevékenysége
megfelel egy gazdasági igazgató
feladatkörének, biztosítja az oktatás és nevelés anyagi és tárgyi feltételeit, irányítja a ház civil dolgozóit. Szolgálatát szintén
a Pro Seminario Agriensi emlékéremmel ismerték el a szeminárium elöljárói.
Az ünnepség Dr. Ternyák Csaba érsek vezetésével hálaadással folytatódott, aki amellett,
hogy köszöntötte a 40 éve szolgálatot teljesítő rektort, rámutatott a Te Deum jelentőségére. Isten dicséretére szólította a jelenlévőket, mert a Mindenható ma
is talál olyan fiatalokat, akik elfogadják meghívását és a papi hivatást választják. A papnövendékeket hiteles tanúságtételre biztatta.
Az ünnep szentségimádással
és a Te Deum elimádkozásával
Pap Ildikó
zárult.

Akolitusavatás Egerben
Ternyák Csaba egri érsek
ünnepi szentmise keretében
akolitusokat avatott az Egri Főegyházmegye szolgálatára május 29-én, Szent VI. Pál pápa ünnepén az egri bazilikában. A főpásztor a szentmise elején üdvözölte az akolitus-jelölteket, családtagjaikat és azokat a lelkipásztorokat és papokat, akik elkísérték a szolgálattevőket. Bevezető szavaiban kiemelte: annak a szent pápának az ünnepén gyűltünk ma egybe, aki a
zsinat után szabályozta a különféle egyházi rendeket és megállapította, hogy a kisebb rendek
közé a lektorok és az akolitusok
tartoznak.
Homíliájában Ternyák Csaba
érsek rámutatott: Jézus tizenkét
apostola az egész világon terjesztette a hitet. Örömmel tölti
el, hogy most huszonnégy olyan
férfi áll itt, az egri bazilikában,
akik önként vállalkoznak arra,

hogy bekapcsolódnak az Egyház
szent küldetésébe – hangsúlyozta a főpásztor.
Ősi hagyomány, hogy számos
szolgálattevő segíti az Egyház
életét, melynek csúcspontja és
forrása az Eucharisztia. Ezért
is készülünk a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra abban a reményben, hogy ahogyan
1938-ban nagy lelki megújulást
hozott hazánknak, ez az Eucharisztikus Kongresszus is megújítja majd lelki életünket.
Az akolitus fontos részt vállal az Egyház szolgálatából. Legyetek segítői a papoknak, nem
csak a felolvasásban, hanem
szükség esetén az áldoztatásban és a betegek látogatásában
is. Ezenfelül törekedjetek felfogni a munkakör mély lelki értelmét, hogy mindennap tudatosan adjátok oda magatokat Istennek! – buzdította a jelölteket
a főpásztor.

„Igazi misszionáriusok
vagytok…”
Ternyák Csaba egri érsek június 19-én az egri bazilikában Hágen Pál Tamás, Kerekes
Gábor, Péter Vilmos, Michele
Gervasoni, Herbst Ádám, Carlos Sirer Melis akolitusokat
diakónussá, Jorge Luís
Altamirano Mendez és Noel
Benedict Antasoda Tajos diakónusokat áldozópappá szentelte. A jelöltek a Redemptoris
Mater Egyházmegyei Missziós Szemináriumban, illetve az
Egri Érseki Papnevelő Intézetben készültek a szentelésre.

Az ünnepi szentmisét idén is
szűkebb körben tartották a bazilika felújítása miatt. A főpásztor
köszöntötte a megjelent szülőket
és testvéreket, a papokat és a híveket. Mint mondotta: az újmisések szülei a járvány miatt csak
szülőföldjükön, Fülöp-szigeteken és Nicaraguában tudnak online bekapcsolódni az eseménybe. Megemlékezett azokról a papokról, akik ezekben a napokban ünneplik ezüst-, aranymiséjüket, s név szerint említette Jéger Károly atyát, aki éppen a mai
napon mutatja be vasmiséjét Mezőkövesden.
Az evangélium után kezdődött
a papszentelés. Michał Bartosz
Muszyński és Buda Péter szemináriumi rektorok szólították a
szerpapi és áldozópapi szolgálatra jelentkezőket, s kérték szentelésüket a főpásztortól.
Ternyák érsek szentbeszédében utalt a szentleckében elhangzott Kolosszeiekhez írt levélre. Rámutatott: a papok sokat
tanulhatnak Szent Pál megpróbáltatásaiból és Isten-élményeiből, mert életünkben is vannak
veszélyek, buktatók, melyekből
a gyengeségeket, a gonosz erejét

M

indnyájan hallottunk
már arról, hogy 2021
szeptemberében Budapesten lesz az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus
(röv. NEK). Nekünk, magyar katolikusoknak ismét megadatik a
lehetőség, hogy 1938 után újra
megrendezhetjük az Eucharisztikus Kongresszust. Annak idején
a 34. világkongresszus a két világháború közötti Magyarország
legnagyobb egyházi és társadalmi eseménye volt, és lelkileg
megerősítette az embereket a II.
világháború árnyékában. Márai
Sándor naplójában ezt jegyezte fel abban az időben: „a gyűlölködésben átszőtt Európában Magyarország lett a béke szigete,
ahol felcsillant a megértés és a
szeretet reménye”.
Az eucharisztikus kongresszus
egy közel 150 éves hagyományra
visszatekintő egyházi ünnepségsorozat, amelyeknek középpontjában az Oltáriszentségben jelenlévő Krisztus áll. Őt ünnepeljük

Fotó: Gergely Gábor

Diakónusokat és papokat szentelt az egri érsek

meg lehet tapasztalni. Ugyanakkor az is kiviláglik, hogy vannak
olyan erőforrások, amelyek átsegítik az embert ezeken a nehézségeken. Az újmiséseket kérte,
hogy ne ütközzenek meg ezen a
kettősségen, „mert az Úr így mutatja, hogy nem vagytok a magatokéi, s a bennetek lakó erőt
ne önmagatoknak tulajdonítsátok, hogy önhitté ne váljatok. Az
Úrral való személyes kapcsolat
megtartásával tudtok megmaradni az ő erőterében. Töltse el
szíveteket az evangélium öröme!
Sugározzátok ezt az örömet mindenhol, amerre jártok!”
A főpásztor úgy fogalmazott,
hogy a helyi egyház életrevalóságát mutatja, ha van szemináriuma, papnövendékei, sőt, ha más
egyházak szolgálatára is tud
misszionáriusokat küldeni. Mint
utalt rá: régen a Magyar Egyház
sokakat küldött távoli helyekre,
ma viszont kevés a hivatás, ezért
még nagyobb hálával gondolunk
a dinamikus nicaraguai és fü-

löp-szigeteki egyházra, ahonnan
a szentelendők érkeztek.
Mint mondta: „igazi misszionáriusok vagytok, a 2012-ben
alapított egri Redemptoris Mater Egyházmegyei Missziós Szeminárium érett gyümölcsei. Köszönjük, hogy vagytok, köszönjük, hogy itt vagytok! Megszerettünk benneteket, és tudom, ti
is megszerettetek minket.”
Szólt arról is, hogy a diakonátus
felvételét kérők életének is egy
hosszú szakasza lezárul a papi
rend első fokozatának felvételével, a végleges elköteleződéssel
Krisztusnak és az ő egyházának.
Az érsek köszönetet mondott
Michał Bartosz Muszyński rektor és Ailer Gellért vicerektor
atyáknak, a teológiai tanároknak, továbbá minden paptestvérnek és hívőnek, akik imáikkal és példájukkal támogatták
a jelölteket. Megköszönte a szülőknek, a testvéreknek és a családoknak is, hogy az oltárhoz segítették őket.

A Boldogságos Szűz Máriának, a papok Édesanyjának, valamint Szent János apostolnak,
egyházmegyénk védőszentjének
közbenjárását kérem papi életetekre és szolgálatotokra, hogy legyen rajtatok mindig Isten bőséges áldása!”- zárta a szentbeszédet az érsek.
Ezután következett a diakónusszentelés, majd a papszentelés. Utóbbi szertartás során a
szentséget kiszolgáló érsek a felszentelő ima és kézrátétel által
adta át a Krisztustól kapott áldozópapi hatalmat és küldetést.
Ezt követően a jelenlévő papok
kézrátétellel fogadták be az új
áldozópapokat az egyházmegye
papi közösségébe, majd az újonnan felszentelteket beöltöztették
a papi ruhába, a főpásztor pedig
megkente kezüket krizmával. A
két újmisés a főpásztorral és a
jelenlévő papsággal együtt mutatta be a szentmisét, a hat új
diakónus pedig az oltárszolgálaHoma János
tot látta el.

JEGYZET
majd a szentmiséken, a körmeneteken, a szentségimádásokon, sőt
még katekézisek, tanúságtételek
és kulturális rendezvények kere-

hetjük, aki papok (főként Szent
Pierre-Julien) segítségével először
nemzeti eucharisztikus kongresszust kezdeményezett. Végül

és csúcspontja”. „Minden kezdeményezés és a különböző ájtatossági formák erre irányuljanak”!
Szépek és látványosak lehetnek a

A szentmise életünk középpontja
tében is. Ennek a hétnek célja az,
hogy a világ számos országából
összegyűlt keresztények közösségében, s főként a rendező részegyház híveiben tudatosítsa, hogy
az Eucharisztia a keresztény élet
és az Egyház küldetésének forrása. Erre utal a kongresszus jelszava: „Minden forrásom belőled fakad” (Zsolt 87,7). Ez a hét egyúttal alkalom arra, hogy tanúságot tegyünk hitünkről, Isten szeretetéről, aki Jézusban emberré
lett, meghalt értünk, feltámadva
legyőzte a halált, és köztünk maradt az Oltáriszentségben.
Az eucharisztikus kongreszszusokat egy francia fiatal lánynak, Émilie Tamisier-nek köszön-

1881-ben – XIII. Leó pápa jóváhagyásával – Lille-ben rendezték meg az első nemzetközi eucharisztikus kongresszust. Az
első kongresszusok főként Jézus
Krisztusnak az Oltáriszentségben való valóságos jelenlétéről
akartak tanúságot tenni, s ennek megfelelően az Eucharisztia
tiszteletében különösen az ünnepélyes szentségimádások és
nagy körmentek voltak a legfontosabbak.
A legújabb rendelkezések pedig azt hangsúlyozzák, hogy az
Eucharisztia megünneplése (a
szentmise) legyen a kongresszusok „megnyilvánulásának és áhítat-gyakorlatainak középpontja

gyertyás szentséges körmenetek,
az éjjel-nappali szentségimádások, de mindezeknél fontosabb,
hogy a helyi egyház a világ más
részeiből érkező katolikusokkal
együtt ünnepelje az Eucharisztiát, amely keresztény életünk
egyik legfontosabb forrása.
kongresszus idején a templomi liturgikus programok
mellett lesznek olyan kulturális események is, melyek bemutatják a külföldi zarándokoknak a magyar kereszténység múltját és jelenét. A családok és a fiatalok számára is lesznek programok, ahol együtt ünnepelhetnek
mindazok, akik tanúságot akarnak tenni hitükről. Dolhai Lajos
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Megáldották a
dormándi orgonát
2021. MÁJUS 30-ÁN – sok év el-

teltével – újra megszólalt a
dormándi Kisboldogasszony
templom orgonája. A hívek
kezdeményezésének, adományozásának és a helyi Önkormányzat támogatásának, valamint Nyitrai Péter egyházkarnagy, orgonaszakértő-építő áldozatos munkájának köszönhető, hogy sor kerülhetett
ennek a gyönyörű hangszernek a felújítására. A vasárnapi
szentmisében érsek atya megbízásából, Varga Pál plébániai kormányzó áldotta meg az
orgonát.

Pótfelvételi
lehetőség
AZ EGRI Hittudományi Főiskola
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 jelentkezést az intézmény címére (Eger, Foglár u.
6.) kell eljuttatni a főiskola saját
jelentkezési lapján, mely letölthető az intézmény honlapjáról
(www.eghf.hu).

Fiúkórus
hangversenye
AZ EGRI Érseki Fiúkórus Egerben, a Szent Bernát Ciszterci-templomban tartotta június 16-án a 10. jubileumi évzáró koncertjét. Közreműködött: Bajzáth Linda és Hegyesi-Hudik Margit.
Schmiedmeiszter Szilvia kórusvezető elmondta, az elmúlt évtizedben tanult legkedvesebb művekből válogattak.
Többségében egyházi művekből állt a repertoár, az 1500as évektől egészen a kortárs
zenéig terjedő skálán. A koncertet megtisztelte jelenlétével az alapító Ternyák Csaba egri érsek. A jó torkú fiúk a
nyáron sem pihennek sokat,
számos felkérése van az Egri
Érseki Fiúkórusnak, augusztus végén, a kórus alapításának 10. évfordulóján jubileumi
nagykoncert lesz, ahová a korábbi tagokat is meghívták.

Kollégiumi
elhelyezés
AZ EGRI Érseki Szent József

Kollégium középiskolás fiúkat
vár a 2021/2022-es tanévre. A kollégiumban keresztény
szellemiségű nevelés folyik.
Érdeklődni lehet a 30/1404854-es telefonszámon.
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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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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Egyházmegyei tanévzáró
Gyöngyösön

A HÓNAP VERSE
József Attila

Csöndes estéli zsoltár
Ó, Uram, nem birom rímbe kovácsolni dicsőségedet.
Egyszerű ajakkal mondom zsoltáromat.
De ha nem akarod, ne hallgasd meg szavam.
Tudom, hogy zöldel a fű, de nem értem minek zöldel, meg kinek zöldel.
Érzem, hogy szeretek, de nem tudom, kinek a száját fogja megégetni a szám.
Hallom, hogy fú a szél, de nem tudom, minek fú, mikor én szomorú vagyok.
De ne figyelmezz szavamra, ha nem tetszik Neked.
Csak egyszerűen, primitíven szeretném most Neked elmondani,
hogy én is vagyok és itt vagyok és csodállak, de nem értelek.
Mert Neked nincs szükséged a mi csudálásunkra, meg zsoltárolásunkra.
Mert sértik füledet talán a zajos és örökös könyörgések.
Mert mást se tudunk, csak könyörögni, meg alázkodni, meg kérni.
FOTÓ: CZÍMER TAMÁS
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„Krisztuskövetésünk és emberségük azt kívánja, hogy folyamatosan fejlődjünk, megújuljunk.”

Gyöngyösön tartották az Egri Főegyházmegye tanévzáró
Te Deumát 2021. június 9-én.
Lóczi Tamás, az Egyházmegyei
Katolikus Iskolai Főhatóság elnöke köszöntőjében rámutatott:
a Te Deum, a hálaadás bennünk
gyökeredzik, mert mindig van
okunk hálát adni, például azért,
hogy létezünk, élünk. Vannak
kitüntetett pillanatok, amikor
megnyitunk, vagy lezárunk valamit. Most éppen egy tanévet,
amikor a hálaadás még indokoltabb. Amikor indítottuk a tanévet, megfogalmaztunk egy mottót: „van itt egy gyermek” mely
a Nemzetközi Eucharisztikus
Kongresszus jegyében született.
Ha a szó szoros értelmében
vesszük, akkor az iskolákban
egy ideig nem volt gyermek. A
bibliai történet szerint egy bátor
gyermekről van szó, aki kenyerét önzetlenül ajánlotta másoknak, míg a többiek rejtegették,
s példát adott ezzel. A tanév, nevelési év végén megköszönjük a
szülők bizalmát, hogy ránk bízták gyermekeiket, köszönjük
azok munkáját, akik az oktatásnevelés területén fáradoztak,
s azoknak is köszönet jár, akik
Jézus Krisztus újtára vezetik a
gyermekeket.
Lóczi Tamás elnök ezután felkérte Ternyák Csaba egri érseket a hálaadó szentmise bemutatására.
A főpásztor úgy fogalmazott:
ma a székesegyházat helyettesíti a gyöngyösi templom, itt vannak a papság és az intézmények

képviselői. Az érsek elmondta, a
hála és a köszönet a legelső: köszönetet mondunk Istennek és
mindenkinek, akik azon dolgoztak, hogy ez a tanév is eredményes legyen! Már a tanévnyitó is kétszeresen nehezített körülmények között volt, egyrészt
a bazilika felújítása, másrészt a
pandémia miatt, így Törökszentmiklóson nyitottuk meg ezt az
iskolai évet, ahol ekkor az új óvodát is megáldottuk.
Az érsek kiemelte, hogy az átalakulás életünk egyik fontos eleme, de ehhez mindenkinek időre
van szüksége. Fontos, hogy tudatában legyünk, akik ma vagyunk, az holnap már nem elég.
Krisztuskövetésünk és emberségük azt kívánja, hogy folyamatosan fejlődjünk, megújuljunk.
A megújulás mindannyiunk életében akkor kezdődött, amikor
megkereszteltek bennünket, amikor új emberek lettünk. De azt is
tapasztaljuk, hogy a régi ember
időről-időre feltámad bennünk és
tudatosan törekednünk kell arra,
hogy ezen úrrá legyünk. Szent
Pál kolosszeiekhez írt levelében,
a mai szentleckében is az állandó önnevelésre hívja fel a figyelmet : „öltsétek magatokra az új
embert!” Ezt tudatosan kell tennünk, ezért is fontos, hogy minden napunkat imádsággal kezdjük, Isten kezébe helyezve magunkat. Felölteni magunkra a jó
tulajdonságokat azt jelenti, hogy
tudatosan jobbak leszünk. A türelemre például szert kell tenni
úgy, hogy gyakoroljuk, fékezzük

indulatainkat. Szeretni, megbocsájtani, Krisztus békéjével eltöltekezni – erre kell nap mint nap
törekednünk. A lelkiismeretvizsgálatkor meg kell kérdezni
magunkat: sikerült-e akár egy
kicsit is jobb emberré válni? S ha
igen, adjunk hálát azért, mert ez
nem csak a mi küzdelmünk gyümölcse, hanem Isten adománya
is egyben!
Azt kívánom a nyári vakációra mindenkinek, pedagógusoknak, igazgatóknak, diákoknak,
hogy tudják megerősíteni ezt a
vágyat! – zárta tanítását Ternyák
Csaba egri érsek.
A szertartás végén Balog Gyula plébános köszönetet mondott a
főpásztornak a szentmiséért, és
köszöntötte az érseket, akit 14
évvel ezelőtt éppen ezen a napon
iktattak be az Egri Főegyházmegye érsekévé.
A szentmise után elbúcsúztatták a nyugdíjba vonuló igazgatókat és óvodavezetőket, és kitüntetést adtak át az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő
intézményekben kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanuló diákoknak és közösségeknek.
A tanévzárón hirdették ki az
idei évre kiírt „A család Istentől
rendelt közösség” című vers- és
prózaíró verseny eredményét és
díjazták a legjobbnak ítélt alkotókat.
Az ünnepség végén Ternyák
Csaba egri érsek gratulált a kitűnő teljesítményt nyújtó diákoknak és bezárta a 2020-2021Bérczessy András
es tanévet.

Egyszerű rabszolgád vagyok, akit odaajándékozhatsz a Pokolnak is.
Határtalan a birodalmad és hatalmas vagy meg erős, meg örök.
Ó, Uram, ajándékozz meg csekélyke magammal engem.
De ha nem akarod, ne hallgasd meg szavam.
József Attila (1905 – 1937) Posztumusz Kossuth- és Baumgartendíjas költő. A magyar költészet egyik legjelentősebb alakja.

Levél a ballagó diákoknak
Ternyák Csaba érsek május 28-án köszöntőt írt az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő iskolák ballagó diákjai részére:
„Kedves Ballagó Diákok, Kedves Szülők és Hozzátartozók!
Életünket több mint egy éve rendkívüli módon megnehezíti a
koronavírus-járvány. Ebben a különleges helyzetben a magyarországi sajtó képviselői kiválasztották a 2020. év legfontosabb
szavát, amely az egymás szó lett. Anyanyelvünk egyetlen kölcsönös névmása kifejezi azt, hogy családunk és barátaink nélkül
nem élhetünk teljes emberi életet. Egymásra vagyunk utalva,
egymásért és egymásból élünk.
Jézus Krisztus ezt a kölcsönösséget a barátság síkján így fogalmazza meg János evangéliumának 15. fejezetében:
„Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint ha valaki életét adja barátaiért. Ti a barátaim vagytok..., mert mindent, amit
hallottam Atyámtól, tudtul adtam nektek. Nem ti választottatok
engem, hanem én választottalak titeket. Arra rendeltelek benneteket, hogy elmenjetek, gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök
megmaradjon, s hogy bármit kértek az Atyától az én nevemben,
megadja nektek. Azt parancsolom nektek: szeressétek egymást!”
Bízom abban, hogy a katolikus iskolában megértettétek, megtanultátok és megtapasztaltátok, hogy az igazi barát, aki életét
adta értetek, maga Jézus Krisztus, aki mindig veletek marad. Az
ő nagyszerű példája segítsen benneteket, hogy ti is igaz barátok
legyetek, mindig és mindenütt helyt tudjatok állni a nagybetűs
életben, és tudjatok másokért élni.
Tanulmányaitok befejezése alkalmából veletek együtt adok
hálát a teremtő és gondviselő Istennek az iskolátokban szerzett
tudásért, az elmélyített hitért, minden szép élményért és tapasztalatért!
Életetekre, családotokra és iskolátokra Isten bőséges áldását
és a Boldogságos Szűz Mária oltalmát kérem!”

Imádság a járvány áldozataiért Személyi változások a főegyházmegyében
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és a Magyarországi
Egyházak Ökumenikus Tanácsa arra kérte egyházukat és híveiket,
hogy június 6-án, vasárnap délelőtt emlékeztessenek a harang
szavával az elhunytakra, a járvány okozta veszteségeinkre. Legyen
ez a harangzúgás a hálaadás kifejezője is azért, hogy megmaradtunk,
hogy Isten segítségével újat kezdhetünk. Kérték, imádkozzák minden
templomban a vasárnapi szentmisén, istentiszteleten ezt az imádságot:
„Mennyei Atyánk! Hűséges Istenünk! A veszteség, a bezártság,
a betegség, a tanácstalanság terhe sújtott minket az elmúlt időben.
Gyászolunk. A Te kezedbe ajánljuk azokat, akik elmentek. Bocsásd
meg bűneiket, és adj nekik örök üdvösséget! Tőled kérünk vigasztalást
az itt maradóknak.
Számba vesszük veszteségeinket, keressük egymást, az újrakezdés
lehetőségét, és keresünk Téged, az élet Urát és megtartóját. Kérünk,
Szentlelked által mutasd meg nekünk szándékodat, amikor meg
akarjuk érteni azt, ami körülöttünk és bennünk történik.
Köszönjük, hogy megtartottál minket ebben a bajban és
megpróbáltatásban.
Köszönjük, hogy vannak, akik ott állnak a betegek mellett. Ők
naponta azért dolgoznak, hogy megmentsék életünket a járványtól.
Adj nekik továbbra is erőt, kitartást, hitet és reménységet.
Adj nekünk is erőt és figyelmet, hogy meglássuk a bajbajutottakat,
és segíteni tudjunk nekik.
Mutass utat nekünk, akik ezután jobban, szebben, nagyobb hittel és
szeretettel akarunk élni.
Áldd meg egyházunkat, hazánkat és minden embert, akiknek életet
ajándékoztál.
Jézus Krisztus, a Te Fiad által.
Ámen.”

Ternyák Csaba érsek 2021. augusztus 1-i hatállyal érvénybe lépő személyi és szervezeti változásokról döntött az Egri
Főegyházmegyében:
***
PÓTA FERENC szentistváni plébános, 75. életévét betöltve,
plébániai kormányzóként továbbra is ellátja a rábízott plébániákat.
***
GORDOS MIKLÓS c. kanonok és
ZAJACZ ERNŐ érseki tanácsos
betegszabadságról tényleges
nyugállományba került.
***
DR. NOVÁK ISTVÁN plébánosi
feladatainak érintetlenül hagyásával az Eszterházy Károly
Katolikus Egyetem rektor-helyettesévé került kinevezésre.
***
URBÁN IMRE ny. ezredes, a
detki plébánia plébánosi teendői alól felmentést kapott.
***
KAKUK FERENC érseki irodaigazgatói feladatai érintetlenül

hagyása mellett, érseki titkári
feladatai alól felmentve, Detk
plébániára,
SZŐKE JÓZSEF tarnamérai plébános az adácsi plébániára kapott plébánosi kinevezést.
***
DR. CZAPKÓ MIHÁLY prefektusi feladatai alól felmentést kapott, teológiai tanári feladatai
megtartásával érseki titkári
kinevezést kapott.
***
FÜLECZKI ISTVÁN római tanulmányai befejeztével prefektusi
és teológiai tanári kinevezést
kapott az Érseki Papnevelő Intézetbe és a Hittudományi Főiskolára.
***
VERSLER SÁNDOR római tanulmányai befejeztével a
tarnamérai plébániára,
SZABÓ ATTILA sátoraljaújhelyi
káplán Rátka plébániára,
VANYO PÉTER szendrői káplán
Felsőnyárád plébániára kapott
plébániai kormányzói kinevezést.

***
DR. MATA ISTVÁN betegszabad-

ságról visszatérve a Miskolc
Mindszent plébániára beosztott lelkészi megbízatást kapott.
***
BAKOS TAMÁS a Mezőkövesd
Szent László Plébánia káplánja felmentést kapott kápláni megbízatása alól és Rómában folytatja teológiai tanulmányait.
***
JORGE
LUÍS
ALTAMIRANO
MENDEZ újmisés Mezőkövesd

I. plébániára,
NOEL BENEDICT TAJOS újmisés
Sátoraljaújhely Főplébániára
kapott kápláni kinevezést.
***
THURZÓ PÉTER Munkácsi Egyházmegyében végzett missziós szolgálata újabb 1 évre meghosszabbításra került.
***
Kápolna Eger Belváros Főplébániától Detk plébániához került oldallagos ellátásra.

