
Az eucharisztikus kongresszus 
záró szentmiséje szeptember 
12-én volt. A szentmise előtt 
Ferenc pápa a kialakított út-
vonalon a pápamobilból hosz-
szan köszöntötte a megjelent 
híveket.

Erdő Péter bíboros, prímás 
köszöntőjében megfogalmazta, 
a záró szentmise – Statio Orbis 
– nagyon erős szimbólum: kife-
jezi egységünket Krisztus kö-
rül, Szent Péter utóda vezetésé-
vel, az egész világból ideérke-
zett püspökökkel, papokkal, di-
akónusokkal, szerzetesekkel és 
szerzetesnőkkel, és valamennyi 
hívővel; az ökumenikus jelen-
lét pedig közös vágyunkat min-
den megkeresztelt ember egy-
sége iránt. A szentmisén részt 
vett Áder János köztársasági el-
nök és Orbán Viktor miniszter-
elnök is.

A Szentatya homíliájában a 
Jézust követő tanítványi kapcso-
lat megújításáról beszélt. Tanít-
ványainak a következő kérdést 
tette fel: „Hát ti mit mondotok, 
ki vagyok?” Péter megvallotta, 
hogy Jézus a Messiás. Péterhez 
hasonlóan mi is jussunk el Jézus 
követésére, és adjuk meg saját 
válaszunkat. Jézus fokozatosan 
fedte fel húsvéti identitását – a 
valódi Jézust, aki azonban nem 
az volt, akit a világ várt. A világ 
az uralkodót várta, a valódi Jé-

zus azonban nem erővel uralko-
dik, nem hallgattatja el ellensé-
geit. A valódi Jézust az Eucha-
risztiában fedezhetjük fel: Jézus 
a megtört kenyér, a keresztre 
szegezett és másokért odaaján-
dékozott szeretet. 

Jézus mindig velünk van, és 
engedi, hogy megtörjük, szétosz-
szuk, és táplálékunkká válik a 
kenyér színe alatt. Szolgává lesz 
azért, hogy üdvözítsen bennün-
ket, meghal azért, hogy nekünk 
életünk legyen. Benne a szeretet 
áll elénk, és különbségtételt kér: 
választanunk kell a valódi Isten 
és énünk istene között. Ahogyan 
Péter is szívesebben lázadt, ami-
kor felmerült a fájdalom pers-
pektívája, úgy mi is legszíveseb-
ben elfordulunk a kereszttől. 

„Jézus azonban megráz bennün-
ket. Azt várja, hogy a kereszt 
előtt megtisztítsuk vallásossá-
gunkat, és engedjük, hogy Jé-
zus kigyógyítson a bezárkózás-
ból, hogy megnyisson az oszto-
zásra. Ez bensőnk gyógyulását 
hozza, és elindít azon az úton, 
amely mindig a másik javát ke-
resi, egészen önmaga feláldozá-
sáig. Péter ezt az utat járja, míg 
megtalálja a maga válaszát. Fel-
ismeri, ki az igazi Jézus, és bár 
még elbotlik, de megbocsátás-
ról megbocsátásra egyre jobban 
felismeri Isten arcát, míg végül 
eljut a terméketlen csodálattól 
Krisztus valódi követésére. Tő-
lünk is ezt kéri Krisztus. 

Ferenc pápa arra biztatott: 
nyerjünk ehhez erőt a szent-

ségimádásból, szánjunk erre 
mindig időt. Az Úr mindig ott 
van velünk. Erre hív minket is 
a NEK és a mai nap. Előre kell 
néznünk. Legyen ebben kiindu-
lópont a ma adott válaszunk, és 
mindennap ébredjen bennünk 
újra a kérdés: „Hát ti mit mondo-
tok, ki vagyok?”

A katolikus egyházfő ezt kö-
vetően köszönetet mondott I. 
Bartolomaiosz konstantinápo-
lyi pátriárkának, a megjelent 
püspököknek, papoknak, szer-
zeteseknek és szerzetesnők-
nek, valamint valamennyi hí-
vőnek, továbbá a Nemzetkö-
zi Eucharisztikus Kongresz-
szus szervezőinek, megvalósí-
tóinak. „Amikor újfent hálámat 
fejezem ki az engem fogadó ál-
lami és vallási vezetőknek, sze-
retném kimondani: köszönöm 
nektek, Magyarország népe!” – 
mondta.

„Áldásom innen, ebből a nagy 
városból szeretne mindenkit el-
érni, főként a gyermekeket és a 
fiatalokat, az időseket és a be-
tegeket, a szegényeket és a ki-
rekesztetteket.” Az utolsó sza-
vakat magyarul mondva zárta 
imádságát: „veletek és értetek 
mondom: Isten áldd meg a ma-
gyart!”. A szentmise a pápai és 
a magyar Himnusz, a Boldogasz-
szony anyánk, majd a kongresz-
szus himnuszának eléneklésé-
vel fejeződött be.

OKTÓBER ÜZENETE

„Uram, kihez mennénk? Tiéd az örök életet 
adó tanítás. Mi hittünk, és tudjuk, hogy te 
vagy az Isten Szentje” (Jn 6,68–69).
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Krisztus velünk van 
az Eucharisztiában

Szeptember 5-e és 12-e között 
tartották meg a Budapesti Nem-
zetközi Eucharisztikus Kong-
resszust. Egyházmegyénkből is 
sokan utaztak a fővárosba, hogy 
részt vehessenek a programo-
kon. Az eseménysorozat a Hősök 
terén tartott nyitó szentmisével 
kezdődött, melyen 1300 gyermek 
vette magához először az Eucha-
risztiát. A félórás nyitóünnepség 
a Magyarország, Mária országa 
címet viselte. A Kárpát-meden-
ce keresztény néphagyományait 
bemutató műsorban 300 néptán-
cos és hagyományőrző művész a 
magyarság, a néphagyomány és 
a keresztény vallás különleges 
viszonyát, ezer évre visszanyúló 
gyökereit mutatta be.  

Erdő Péter bíboros, prímás 
az egyhetes esemény lényegét 
domborította ki köszöntő beszé-
dében: „Krisztus velünk van az 
Eucharisztiában. Nem hagyja 
magára az Egyházat, a népeket, 
az emberiséget. Minden erőnk 
és reményünk belőle fakad. Az 
Eucharisztia az a forrás, amely-
ből keresztény életünk, külde-
tésünk táplálkozik.” A nyitó 
szentmise főcelebránsa, Angelo 
Bagnasco bíboros, Genova eme-
ritus érseke, az Olasz Püspöki 
Konferencia korábbi elnöke, az 
Európai Püspöki Konferenciák 
Tanácsának elnöke volt. 

Kedden a reggeli imádságot 
Ternyák Csaba egri érsek ve-
zette. A kongresszus tematikus 
napjainak sorában a kedd a bé-
kesség napja volt. Az egri érsek 
elmondta: Ha a béke ott van az 
emberek szívében, akkor a né-
pek között is könnyebben ural-
kodik a bizalom és az együttmű-
ködés. Mindannyiunk törekvé-
se, hogy békességben legyünk 
önmagunkkal, a családunkkal 
és Istennel is. Hogyan segít ben-
nünket ebben az eucharisztikus 
kongresszus? – tette fel a kérdést 
Ternyák Csaba. – Ráirányítja a 

figyelmünket a szentáldozás, a 
szentségimádás és a jó cseleke-
detek fontosságára. Mindegyik 
segít a béke megvalósításában.

A szerdai nap bizánci rítu-
sú szentmisét mutattak be az 
Istenszülő születése ünnepén 
a budapesti Szent István Ba-
zilikában József szír melkita 
görögkatolikus pátriárka főce-
lebrálásával. Ebben az időben 
több plébániai szentmisét is 
mondtak olasz, francia, német, 
lengyel, spanyol, szlovák, an-
gol, portugál és román nyelven. 
A magyar nyelvű szentmisét Bá-
bel Balázs kalocsa-kecskeméti 
érsek celebrálta a Mátyás temp-
lomban. Este pedig a 100 tagú 
Cigányzenekar koncertjére ke-
rült sor az Erkel Színházban.

Csütörtökön délután tartották 
a közösségek szentségimádását 
a Szent István Bazilikában. Pén-
teken Áder János köztársasági 
elnök tanúságtétele hangzott el. 
Beszédében kiemelte, hogy ha az 
ember Isten törvényei szerint él, 
jól sáfárkodik a talentumaival, 
és szívéből keresi Istent, akkor 
meg is találja. Szombaton a Mar-
git-szigeten családi napot tartot-
tak. Este pedig a Kossuth téren 
ünnepelt szentmisét követően 
eucharisztikus gyertyás körme-
net indult a Hősök terére, amely 
szentségi áldással zárult.

A hét során számtalan elő-
adást, katekézist és tanúságté-
telt hallhattunk. Charles Maung 
Bo, az Ázsiai Püspöki Konferen-
cia elnöke a szerdai, a türelem-
nek szentelt napon tartott kate-
kézisében így fogalmazott: „Az 
Eucharisztia az isteni türelem 
szentsége: Jézus vár ránk, vár-
ja, hogy olyanok legyünk, mint 
ő. Mi pedig úton vagyunk efelé 
az emmauszi tanítványokkal.”

A vasárnapi záró szentmisét, 
melyen többszázezren vettek 
részt, Ferenc pápa mutatta be.

Homa János

JEGYZET

A katolikus egyházban októ-
ber a rózsafüzér hónapja. 
Ebben a hónapban min-

den nap elimádkozzuk ezt a sa-
játos imádságot a Boldogságos 
Szűz Mária tiszteletére és lelkünk 
épülésére, amely napjainkban is 
a katolikus hívek legkedveltebb 
és legismertebb imádsága. Szer-
zője a hagyomány szerint Szent 
Domonkos, a domonkos szerze-
tesrend alapítója, aki a 13. szá-
zad elején élt. A rózsafüzér ge-
rincét az 5×10 Üdvözlégy imád-
kozása alkotja oly módon, hogy 
a szövegben Jézus neve után be-
illesztünk egy gondolatot (titkot), 
amely Jézus életére, illetve üdv-
történeti szerepére emlékeztet 
bennünket.

Még az imádkozók között is 
vannak olyanok, akik nem tud-
ják, hogy az Üdvözlégy Mária, 
a legszebb Mária köszöntőnk, 
egy bibliai eredetű imádság. Az 
imádság szinte minden szava 
megtalálható az evangéliumok-
ban. A szövege fokozatosan, több 

részből tevődött össze: Az imád-
ság első része Gábor angyal sza-
vaival kezdődik: „Üdvözlégy, ke-

gyelemmel teljes, az Úr van teve-
led” (Lk 1,28), majd pedig Keresz-
telő János édesanyja, Erzsébet kö-
szöntő szavaival folytatódik: „Ál-
dott vagy te az asszonyok között, 
és áldott a te méhednek gyümöl-
cse” (Lk 1,42). 

Az imádság, illetve az egyes 
Üdvözlégy Máriák középpontjá-
ban Jézus, illetve Jézus neve áll, 
mert a rózsafüzér által nemcsak 
Máriát köszöntjük Gábor angyal 
szavaival, hanem a mi Urunk Jé-
zus Krisztust is, aki azért lett 
emberré, hogy megváltson ben-
nünket. Tulajdonképpen az an-
gyali üdvözlet is Jézusra irá-
nyul, mint az esemény végső cél-
jára, akárcsak Erzsébet köszön-
tése: „áldott a te méhednek gyü-

mölcse”. Amikor a szentolvasót 
imádkozzuk, végigelmélkedjük 
Fia életének szent titkait: a meg-

testesülést, a kínszenvedést és 
feltámadást. Senki úgy még nem 
élte és meg nem értette ezeket az 
eseményeket, mint Mária; ki se-
gíthetne jobban ezek megértésé-
ben, ha nem Ő? 

A imádság második része kö-
nyörgés a megváltó Jézus édes-
anyjához: „Asszonyunk, Szűz 
Mária, Istennek szent anyja, 
imádkozzál értünk, bűnösökért 
most és halálunk óráján. Ámen.” 
A 15. századig csak az imádság 
első részét imádkozták a keresz-
tények. A mai forma a középkor-
ban állandósult. Szent V. Piusz 
pápa hivatalosan is jóváhagy-
ta az imádság szövegét (1568), és 
mint domonkos szerzetes szorgal-
mazta annak imádkozását. 

Arról sem feledkezhetünk meg, 
hogy a Boldogságos Szűz Mária 
Lourdes-ban rózsafüzérrel a kezé-
ben jelent meg Bernadettnek és is-
mételten felszólította őt, hogy imád-
kozza a rózsafüzért, s intse arra az 
összesereglett népet. Hasonló mó-
don a fatimai látnokoktól is azt 
kérte, hogy imádkozzuk a rózsafü-
zért a bűnösök megtéréséért. 

Lucia nővér, az utolsóként 
meghalt fatimai látnok 
gyakran hangoztatta, hogy 

„a Boldogságos Szűz Mária ezek-
ben a végső időkben, melyek-
ben mi élünk, a rózsafüzér imád-
ságnak új hatékonyságot adott: 
nincs olyan probléma, bármily 
nehéz is legyen, melyet a rózsa-
füzér imádkozásával ne tudnánk 
megoldani. A szentolvasóval fog-
juk magunkat megmenteni, meg-
szentelni, vele fogjuk Urunkat vi-
gasztalni és számtalan lélek üd-
vözülését elérni” (Pater Fuentes 
1957. december 26-i interjúja a 
Fatima-i Lucia nővérrel).

Dolhai Lajos

Üdvözlégy Mária

A Szentatya Budapesten

A zárószentmise oltáránál a Szentatya. A kép bal szélén Erdő Péter bíboros, a jobb szélén Ternyák Csaba egri érsek

A Hősök terén tartott szentmisén többszázezren vettek részt

A nyitóünnepség a Magyarország, Mária országa címet viselte



Az idei tanévnyitó minden je-
lenlévő számára más, mint az 
eddigiek: új néven, új fenntartó-
val, új programmal indul az ok-
tatás. Változás az is, hogy szent-
misével kezdtük az ünnepsé-
get, Isten segítségét kérve az 
egész évi munkánkra – mond-
ta Dr. Ternyák Csaba egri ér-
sek, az egyetem nagykancellár-
ja, az Eszterházy Károly Katoli-
kus Egyetem szeptember 10-én 
tartott tanévnyitó szentmiséjén.

A főpásztor megfogalmazta, 
hogy személyesen is különleges 
élmény számára a Líceum ud-
varán misézni, és így megnyit-
ni az akadémiai évet. Az evan-
gélium mondata azt üzeni az ok-
tatóknak: lássák meg a fiatalok-
ban, hogy ki lakozik bennük, hi-
szen lehet, hogy egy jövendő No-
bel-díjast taníthatnak a kedves 
tanárok. Segítsék őket abban, 
hogy talentumaikat kibontakoz-

tathassák, hogy nagyszerű tu-
dósok, kiváló emberek, jó peda-
gógusok lehessenek belőlük.

Az Eszterházy Károly Katoli-
kus Egyetem első tanévnyitója 
lehetne akár a 247. ilyen ünnep-
ség is Egerben, hiszen az egye-
temi ház már 1774-ben meg-
nyitotta kapuit. Az intézmény 
augusztus 1-jén visszatért az 
alapító szárnyai alá és katoli-
kus egyetemként működik to-
vább – idézte fel az egri egye-
tem történetét köszöntőjében 
Dr. Pajtókné Dr. Tari Ilona rek-
tor. Az elsőéves hallgatók nagy 
múltú intézménybe nyertek fel-
vételt, ahol már a 18-19. század-
ban is magas színvonalú kép-
zés folyt. Az idő kereke nem áll 
meg, az alapító püspök szellemi-
sége ma is áthatja munkánkat, 
miközben az Eszterházy a tér-
ség szellemi- és tudásközpont-
jaként a kulturális és gazdasá-

gi élet felemelkedését szolgáló, 
meghatározó jelentőségű intéz-
ménnyé vált.

Dr. Hankó Balázs Zoltán, az 
Innovációs és Technológiai Mi-
nisztérium felsőoktatásért fele-
lős helyettes államtitkára beszé-
dében hangzott el, hogy Mind-
szenty József bíboros idejében 
vetődött fel először Egerben a 
katolikus egyetem létrehozásá-
nak gondolata. Ezt a tervet ak-
kor még a kommunista hata-
lomátvétel megakadályozta. Az 
államtitkár beszédéből kiderült, 
hogy a kormány 2030-as straté-
giai célkitűzéseinek elérésében 
az egyetemekre kiemelt szerep 
hárul. A kutatás-fejlesztés, az 
innováció, a vállalati- és nem-
zetközi kapcsolatok tovább erő-
sítése mellett a felsőoktatási in-
tézményeknek értékteremtő és 
értékeket megőrző oszlopoknak 
kell lenniük.
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Szeretetvendégség 

AZ 52. NEMZETKÖZI EUCHARISZ-
TIKUS KONGRESSZUS „0.” nap-
ján országszerte 5000 rászo-
rulót láttak vendégül a szer-
vező szerzetesrendek, lelkisé-
gi mozgalmak, karitatív szer-
vezetek. Az Egri Főegyházme-
gyében 10 helyszínen közel 
600 rászorulót láttak vendé-
gül a karitász munkatársai és 
önkéntesei.  

Új plébánia és 
közösségi ház 
Lajosvárosban
EGERBEN, Lajosvárosban au-
gusztus 29-én a templom bú-
csúja alkalmából Ternyák Csa-
ba egri érsek mutatott be 
szentmisét. A főpásztor szent-
beszédében elmondta: „Eb-
ben az egyházközségben régi 
hagyományai vannak a feleba-
ráti szeretetben megmutatko-
zó aktív keresztény életnek. Itt 
található a Katolikus Karitász 
RÉV Szenvedélybeteg-segí-
tő Szolgálata, amelynek mun-
katársai nemcsak a városban, 
hanem az egész régióban te-
vékenykednek. Ez is egy szere-
tetszolgálat. Mint ahogyan ez 
a szolgálat lesz az új közössé-
gi háznak és plébániának is a 
feladata.” A szentmise után a 
templomkertben megáldotta a 
Várandós Boldogasszony szob-
rát. Ezt követően került sor az 
új plébánia és közösségi ház 
megáldására.

Fájdalmas Anya 
búcsú Egerben
SZEPTEMBER 19-ÉN tartották 
Egerben a Fájdalmas Anya bú-
csút, amely „servita búcsú-
ként” is ismert és a 18. szá-
zad vége óta megtartanak. A 
szertartás kezdetén Dr. Csiz-
madia István, az egri bazilika 
plébánosa köszöntötte az ün-
neplőket, valamint a szentmi-
sét bemutató Füleczki István 
atyát, aki a római tanulmánya-
it befejezve, mint szemináriu-
mi prefektus, teológiai tanár 
szolgálja az Egri Főegyházme-
gyét a jövőben. Füleczki István 
szentbeszédében úgy fogal-
mazott: „amikor a Golgotán Jé-
zus Máriára bízta Jánost, ak-
kor az egész egyházat, ben-
nünket is Máriára bízott”. XVI. 
Benedek emeritus pápa szava-
it idézve hangsúlyozta, Krisz-
tus keresztje ugyan egy kivég-
zőeszköz, de azt nekünk a raj-
ta függő Krisztussal együtt kell 
szemlélnünk. Ha így látjuk a 
keresztet, akkor az már nem a 
gyűlöletet fogja sugározni szá-
munkra, hanem a szeretetet. 

HÍREK

Assisi Szent Ferenc

Naphimnusz
Mindenható, fölséges és jóságos Úr,
Tiéd a dicséret, dicsőség és imádás
És minden áldás.
Mindez egyedül Téged illet, Fölség.
És nem méltó az ember, hogy nevedet kimondja.

Áldott légy, Uram, és minden alkotásod.
Legfőképpen urunk-bátyánk, a Nap,
Aki a nappalt adja és ránk deríti a Te világosságodat.
És szép ő és sugárzó nagy ragyogással ékes:
A Te képed, Fölséges.

Áldott légy, Uram, Hold nénénkért,
És minden csillagaiért az égnek.
Őket az égen alkotta kezed
Fényesnek, drága szépnek.

Áldott légy, Uram, Szél öcsénkért,
Levegőért, felhőért, minden jó és rút időért.
Kik által élteted minden Te alkotásod.
Áldott légy, Uram, Víz húgunkért.
Oly nagyon hasznos ő, oly drága, tiszta és alázatos.

Áldott légy, Uram, Tűz bátyánkért,
Vele gyújtasz világot éjszakán.
És szép ő és erős, hatalmas és vidám.

Áldott légy, Uram, Földanya-nénénkért,
Ki minket hord és enni ad,
És mindennémű gyümölcsöt terem,
Füveket és színes virágokat.

Áldott légy, Uram, minden emberért,
Ki szerelmedért másnak megbocsát,
És aki tűr gyötrelmet, nyavalyát.
Boldogok, kik tűrnek békességgel,
Mert Tőled nyernek majd, Fölséges, koronát.

Áldott légy, Uram, a testi halálért, a mi testvérünkért,
Akitől élő ember el nem futhat.
Akik halálos bűnben halnak meg, jaj azoknak!
És boldogok, kik magukat megadták
Te szent akaratodnak.
A másik halál nem fog fájni azoknak.

Dicsérjétek az Urat és áldjátok
És mondjatok hálát neki.
És nagy alázatosan szolgáljátok!

(Sík Sándor fordítása)

A HÓNAP VERSE

Assisi Szent Ferenc (1182. július 5. - 1228. október 3.) a ferences rend 
megalapítója; Itália, illetve a mai Olaszország, az állatok, a kereskedők és 
a természet védőszentje, a testvériség gondolatának egyik jelentős kiter-
jesztője. A 2013-ban pápává választott Jorge Mario Bergoglio bíboros az 
ő tiszteletére vette fel a Ferenc nevet. Az egyik legnagyobb hatású közép-
kori szent, akinek jelentős kultusza van a nyugati kultúrában.
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Dr. Pajtókné Dr. Tari Ilona rektor: Az intézmény visszatért az alapító szárnyai alá és katolikus egyetemként 
működik tovább  Fotó: Szántó György
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Tanévnyitó az Eszterházy 
Károly Katolikus Egyetemen

Elkezdődött a 2021/2022-es 
tanév az Egri Hittudományi Főis-
kolán, szeptember 14-én, a Szent 
Kereszt felmagasztalása napján 
tartott Veni Sancte ünnepséggel. 

– Ma a Szentlelket hívjuk se-
gítségül, mert Jézus megígérte, 
hogy eljön a Vigasztaló, aki elve-
zet bennünket a teljes igazságra 
és aki átváltoztat bennünket – 
mondta köszöntőjében Szabó Jó-
zsef, az Érseki Papnevelő Intézet 
spirituálisa. Jézus Krisztus hí-
vott meg bennünket, ő akar ben-
nünket embereken keresztül fel-
készíteni arra, hogy papok le-

gyünk, s erre a Szentlélek ere-
jével, Isten bölcsességével, a ke-
reszt misztériumát megértve le-
hetünk képesek.

Augusztus elsején Ternyák 
Csaba egri érsek Füleczki Ist-
vánt az Érseki Papnevelő Inté-
zet prefektusává, valamint a Hit-
tudományi Főiskola tanárává ne-
vezte ki. 

Dr. Dolhai Lajos a Hittudomá-
nyi Főiskola rektora beszédé-
ben kiemelte, három fő jelleg-
zetessége van az idei tanév ele-
ji Szentlélek hívásnak. Az első, 
hogy Szent Kereszt felmagasz-

talásának ünnepére esik, máso-
dik, hogy közvetlenül a Nemzet-
közi Eucharisztikus Kongresz-
szus után kezdjük el, és végül, 
hogy a felújítási munkálatok mi-
att nem a szeminárium történel-
mi épületében, hanem a mellette 
lévő Szent János Házban tartjuk. 
A rektor elmondta, 111 fővel kez-
dik meg az idei tanévet, amely-
ből 26-an részesülnek papkép-
zésben. Mint fogalmazott, na-
gyon fontos a hittanárok képzése 
is, különös tekintettel az egyház-
megye katolikus intézményei-
nek megnövekedett számára. A 

hallgatókhoz fordulva hangsú-
lyozta, a Szent Kereszt az, amely-
ből mindenkor erőt meríthetnek 
azokhoz az áldozatokhoz, nehéz-
ségekhez, amelyek a tanév során 
együtt járnak a tanulmányok-
kal, a papságra való készüléssel.

Dolhai professzor a nemrégi-
ben zárult Nemzetközi Eucha-
risztikus Kongresszusról el-
mondta: ez is hozzá tartozik az 
idei tanévhez, hiszen az ott ka-
pott kegyelmek megerősítettek 
bennünket hitben és hivatás-
ban egyaránt. Fontos, hogy a pa-
pokban, papjelöltekben valódi 

eucharisztikus lelkület alakul-
jon ki, ehhez pedig elengedhe-
tetlen az Oltáriszentségről való 
gyakori elmélkedés – fogalmaz-
ta meg intelmét Dolhai rektor. A 
Gondviselésbe vetett bizalom-
mal folytatjuk a munkát, a fel-
készülést, a Hittudományi Főis-
kola és a szemináriumok bizto-
sítják ehhez a körülményeket – 
tette hozzá.

A rektori beszédet követően 
köszöntötték az elsőéveseket. A 
Veni Sancte a pápai és a magyar 
himnusz eléneklésével ért véget.
 Federics Róbert

Elkezdődött a tanév az Egri Hittudományi Főiskolán

II. János Pál pápa éppen 30 
éve, 1991. augusztus 18-án ér-
kezett Debrecenbe. A keresz-
tény egység előmozdítása szem-
pontjából mérföldkő volt a láto-
gatása: a szentatya ökumenikus 
találkozón vett részt a reformá-
tus Nagytemplomban. Debrecen 
háromnapos ünnepségsorozat-
tal emlékezett meg erről a tör-
ténelmi jelentőségű látogatás-
ról. Ennek zárásaként szerdán 
18 órától a Szent Anna székes-
egyházban szentmisét ünnepel-
tek, melynek főcelebránsa Dr. 
Ternyák Csaba egri érsek volt. 

Az eseményen részt vett 
Palánki Ferenc debrecen-
nyíregyházi megyéspüspök, Ko-
csis Fülöp görögkatolikus érsek, 
metropolita. A protestáns egy-

ház részéről Fekete Károly re-
formátus püspök. Az ünnepsé-
gen jelen volt Papp László, Deb-
recen polgármestere is. A szent-
mise végén, a megemlékezések 
zárásaként a székesegyház előtt 

elhelyezett – Kovács Jenő szob-
rászművész által készített, élet-
nagyságú, a talapzattal 220 cen-
timéter magas – Szent II. János 
Pál pápa-szobrot Ternyák Csaba 
érsek áldotta meg.

Néhány évtizede Magyarorszá-
gon a katolikus szülők még szin-
te kivétel nélkül megkereszteltet-
ték gyermekeiket, és elsőáldozás-
hoz, bérmáláshoz is vitték őket. 
Ma azonban egyre gyakrabban 
találkozunk olyan személyek-
kel, akik felnőtt korukban sze-
retnének felkészülni a kereszt-
ségre, az első gyónásra, – elsőál-
dozásra, és a bérmálásra. Eléggé 
elterjedt gyakorlat, hogy papja-
ink a katekumenátus keretében, 
vagy másféle formában készítik 
fel a szentségek vételére készülő-

ket, vagy gyermekkeresztség ese-
tében a szülőket és keresztszülő-
ket. Nyilvánvaló, nemcsak a ke-
resztény hit igazságaival ismer-
tetik meg a jelölteket, hanem a 
szentségek liturgiáját, a szertar-
tások menetét, és az egyes szim-
bólumok értelmét is elmagyaráz-
zák. Éppen ezért szeretettel ajánl-
juk Dolhai Lajos most megjelent 
könyvét (A szentségek liturgikus 
teológiája) lelkipásztorainknak 
és mindazoknak, akik valami-
lyen formában készülnek a szent-
ségek méltó vételére.

A szentségek 
liturgikus teológiája

A debreceni székesegyház előtt Szent II. János Pál pápa szobrát Ternyák 
Csaba egri érsek áldotta meg

Szobrot állítottak Szent II. János Pál pápának


