
Nemzeti kegyhelyünkön, 
Mátraverebély-Szentkúton 
Nagyboldogasszony-főbú-
csút tartottak Nagyboldogasz-
szony ünnepén. Augusztus 14-
én, szombaton ezerhatszáz za-
rándok részvételével mutatott 
be koncelebrált szentmisét 
Ternyák Csaba egri érsek.

A Salgótarjánhoz közeli 
Szentkút környékén, a 11. szá-
zad végén Szent László király 
nagy harcokat vívott a kunok-
kal. A legenda szerint az ural-
kodó lovának patája nyomából 
fakadt a mai szent kút forrása. 
1400. november 9-én IX. Boni-
fác pápa a kegyhelynek olyan 
búcsút engedélyezett, amit csak 
az Assisiben lévő Porciunkula-
templomban, valamint Aachen-
ben, a Szent Szűz-templomában 
lehetett elnyerni. 

Ternyák érsek szentbeszéd-
ben kifejtette: Szűz Mária tes-
testül-lelkestül való mennybe-
vételével a mi mennybevételünk 
és feltámadásunk is megkezdő-
dött, hiszen az Egyház anyánk, 
aki a szentségek által újjászült 
bennünket.

Az egri érsek kitért a közel-
gő Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszusra is. A mostani za-
rándoklat hozzásegíthet minket 
ahhoz, hogy lelkileg megújul-
junk. Ternyák Csaba nagy sze-
retettel köszöntötte a zarándoko-
kat, külön kiemelve azokat, akik 
Kazincbarcikáról hétfőtől gyalo-
goltak. Mint fogalmazott: azért 
is jöttünk ma ide, mert érezzük, 
hogy megerősítésre is szüksé-
günk van. Az 1938-as budapesti 

eucharisztikus kongresszus ta-
pasztalatából tudjuk, hogy egy 
ilyen esemény milyen nagy je-
lentőségű. Miközben megerő-
södünk eucharisztikus hitünk-
ben, a pápa iránti hűségünket, 
katolikus identitásunkat is kife-
jezhetjük azzal, hogy személyes 
jelenlétünkkel bizonyítjuk elkö-
teleződésünket.

Tekintsünk Ferenc pápára a 
hit szemével. A katolikus em-
ber a pápában Péter utódját lát-
ja, aki azért jön, hogy megerősít-
sen minket az eucharisztikus Jé-
zusba vetett hitünkben.

A kongresszus fő célja éppen 
az, hogy a világ számos országá-
ból érkezett, illetve a hazai ka-
tolikusokban tudatosítsa, hogy 
a keresztény ember életének leg-
fontosabb forrása az Eucharisz-
tia. Ez a mostani zarándoklat le-
gyen felkészülés erre a rendkí-
vüli eseményre.

A főpásztor leszögezte: egy 
ilyen búcsú mindenekelőtt val-

lási esemény, amelyen megerő-
sítjük Mária-tiszteletünket, ke-
resztény elkötelezettségünket, 
keresztségi fogadalmunkat. A 
mai ünnep mindenkinek lehető-
séget ad arra, hogy élete új életté 
alakuljon. Mivel azonban nem-
zeti kegyhelyen vagyunk, Isten-
nek tetsző dolog, hogy egyéni 
lelki, családi életünk megújítása 
mellett a nemzet megújulásában 
is kérjük a Szűzanya közbenjá-
rását. Természetes, hogy nemze-
tünk nagy kérdései is foglalkoz-
tatnak minket, mint az idős em-
berek sorsa, a család biztonsága, 
a gyermekvállalás kérdése. Ha-
zánknak „emberhivatásokra” 
van szüksége. Olyan környeze-
tet kell kialakítanunk, hogy le-
gyenek fiatalok, akik vállalják 
az idősek gondozását, és legye-
nek pedagógusok, betegápolók, 
orvosok, szociális munkások, 
papok és szerzetesek. Olyanok, 
akik az embereket szolgálva Is-
tennek szolgálnak.

SZEPTEMBER ÜZENETE

„Minden forrásom belőled fakad” (Zsolt 87,7). Szent István 
ünnepe

A HAGYOMÁNYOKNAK megfelelő-
en érseki szentmisén vehettek 
részt a hívek augusztus 
20-án az egri bazilikában. A 
szertartás kenyérszenteléssel 
kezdődött. Ternyák Csaba ér-
sek szentbeszédében hangsú-
lyozta: Szent István király nap-
ja egyszerre nemzeti és egyhá-
zi ünnepünk. Egyaránt része 
keresztény és magyar identi-
tásunknak.

Káplántalálkozó 
Szatmárnémetiben
HÁROMNAPOS tanulmányút ke-
retében ismerkedhettek meg 
a Szatmári Egyházmegyével az 
Egri Főegyházmegye káplánjai, 
valamint érseke. Schönberger 
Jenő püspök vezetésével a lel-
kipásztorok első állomása a 
Nagykárolyi Kalazanci Szent 
József Plébánia volt, valamint 
találkoztak a piarista nővé-
rekkel is. A látogatók máso-
dik napjukat Lajosvölgyihután, 
a Nepomuki Szent János Plé-
bánián kezdték, majd látoga-
tást tettek a máramarosszige-
ti plébániatemplomban. Köz-
ben találkoztak Kovács Ger-
gely gyulafehérvári érsekkel 
is, aki egy zarándokcsoport-
tal a máramarosszigeti börtön-
múzeumot látogatta meg, ahol 
Márton Áron püspök is rabos-
kodott. Ezután Nagybányán a 
Szentháromság Plébánia törté-
netével ismerkedhettek meg a 
tanulmányút résztvevői. A har-
madik nap szentmisével kez-
dődött a székesegyházban, 
ahol Ternyák Csaba egri ér-
sek – Assisi Szent Klára ünne-
pén – a Filippi levélből kiindul-
va rámutatott, hogy a keresz-
tény ember a bőségben hálát 
ad Istennek a kapott javakért, 
a szükségben pedig hozzá for-
dul segítségért. A káplántalál-
kozó ebéddel ért véget.
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A NEK programja
Elkészült a világtalálkozó 

programja, amelynek nyitó- és 
záróeseménye a Hősök terén 
lesz. A záró szentmisén Ferenc 
pápa személyesen vesz részt. 

Az Egri Főegyházmegye fő-
pásztora körlevélben is kérte az 
egyházközségek tagjait, hogy 
minél többen vegyenek részt a 
rendezvényen. A plébániákon 
sok helyen szerveznek közös 
zarándoklatokat az eseményre. 
A kongresszus programjai vál-
tozatosak lesznek, megszólítják 
a hitet mélységében megélőket 
csakúgy, mint azokat, akik ke-
resik az utat, a 
találkozást Jé-
zussal. A Bu-
dapesti Nem-
zetközi Eu-
charisztikus 
Kongresszus 
sz e p t e m b e r 
5-én vasár-
nap 15 órakor 
az ünnepélyes 
megnyitóval 
veszi kezde-
tét a Hősök te-
rén. Az ezt kö-
vető szentmise 
főcelebránsa 
Angelo Bagnasco bíboros lesz, 
melyre az elsőáldozókat várják.

Ezután a hasonló struktúrá-
jú napi programok a Hungexpo 
területén lesznek. A reggeli ima 
minden nap 8:45-kor kezdődik, 
amit katekézis, majd szentmise 
követ, délutánonként pedig fa-
kultációk közül választhatnak 
az érdeklődők. Esténként kon-
certeket szerveznek.

A hétfői reggeli imát Veres 
András győri megyéspüspök, 
az MKPK elnöke vezeti. Ezt kö-
veti Orani Joao Tempesta bíbo-
ros, Rio érsekének a katekézi-
se, aki sokat tesz azért, hogy 
segítsen a társadalom periféri-
ájára szorult embereknek a fel-
emelkedésben. A 11.30-kor kez-
dődő szentmise főcelebránsa 
Piero Marini érsek, a Nemzet-
közi Eucharisztikus Kongresz-
szusok Pápai Tanácsának elnö-
ke. A Szent Efrém Férfikar kon-
cert 19 órakor kezdődik a Pesti 
Vigadóban, a Csík Zenekar kon-
certje pedig 19.30-kor az Erkel 
Színházban.

Kedden a 8.45-kor kezdődő 
reggeli ima vezetője Ternyák 
Csaba egri érsek lesz. Kateké-
zist Gérald Lacroix bíboros, 
quebeci érsek tart, aki éveken 
át szolgált Kolumbiában misz-
szionáriusként, ahol a droghá-
borúk sújtotta vidéken a plébá-
niák között sokszor szamárhá-
ton közlekedett. Ezt követően 
hallhatjuk Louis Raphael Sako 
káld pátriárka tanúságtételét, 
aki az Iszlám Állam pusztítása 
idején és napjainkban is bátran 
szót emel az üldözött keresztény 
közösség védelme érdekében. A 
11.30-kor sorra kerülő szentmi-
se főcelebránsa José S. Palma 
cebui érsek a Fülöp-szigetekről, 
aki az előző, 2016-os Nemzetkö-

zi Eucharisztikus Kongresszus 
házigazdája volt. 

Szeptember 8-án, szerdán 
délután a Szent István Baziliká-
ban bizánci rítusú szent litur-
gia lesz 16 órától. Főcelebránsa 
Őboldogsága Youssef Absi 
melkita pátriárka (Szíria). 17 
órától több plébániai szentmisét 
is mondanak különböző (olasz, 
francia, német, lengyel, spa-
nyol, szlovák, angol, portugál, 
román és magyar) nyelveken. A 
magyar nyelvű szentmisét Bá-
bel Balázs kalocsa-kecskeméti 
érsek celebrálja a Mátyás temp-

lomban. Este 8 
órakor a 100 
tagú Cigány-
zenekar kon-
certjére kerül 
sor az Erkel 
Színházban.

Csütörtökön 
a 11.30-kor
kezdődő szent-
mise főceleb-
ránsa: Alfredo
José Espinoza 
Mateus quito-i 
érsek, aki a kö-
vetkező, 2024-
ben Ecuador-

ban tartandó Nemzetközi Eu-
charisztikus Kongresszus há-
zigazdája. A szentmisét lovári 
nyelven mondják. A délutáni fa-
kultáció után lesz a közösségek 
szentségimádása a Szent István 
Bazilikában. A Moszkvai Patri-
archátus Kórusának koncertje 
19.30-kor kezdődik a Zeneaka-
démián.

Pénteken Josip Bozanić bí-
boros, zágrábi érsek vezeti a 
reggeli imát. Katekézist Domi-
nik Duka bíboros, prágai ér-
sek tart. Fél 11-kor hallgathat-
ják meg a jelenlévők Áder Já-
nos Magyarország köztársasá-
gi elnökének tanúságtételét. A 
szentmise főcelebránsa Jean-
Claude Hollerich luxemburgi 
bíboros lesz. A a nap zenei ese-
ményét Ákos 19 órakor kezdő-
dő koncertje jelenti a Papp Lász-
ló Sportarénában. A Zeneaka-
démián 19.30-kor kezdődik P. 
Armando Pierucci ferences szer-
zetes: Eucharisztikus Szimfónia 
című művének bemutatása.

Szeptember 11-én, szomba-
ton 10 és 15 óra között a Margit-
szigeten Családi napot tartanak. 
A NEK szervezői valamennyi 
korosztályt hívnak és várnak. 
A Kossuth téren 17 órakor kez-
dődő szentmise főcelebránsa Er-
dő Péter bíboros lesz, ami után 
eucharisztikus gyertyás körme-
net következik. 

Szeptember 12-én vasárnap 
11.30-kor kezdődik a záró szent-
mise a Hősök terén, melyet Fe-
renc pápa mutat be. A hallgató-
ságnak angol, francia, spanyol, 
német, olasz és magyar nyelvre 
is lefordítják a liturgiát. 
(A részletes program az Eucha-

risztikus Kongresszus honlapján 
található, www.iec2020.hu)

Homa János

JEGYZET

Szeptember 5-én délután a 
budapesti Hősök terén meg-
kezdődik az 52. Nemzet-

közi Eucharisztikus Kongresz-
szus (NEK). Az egyhetes ünnep-
ségsorozat záró szentmiséjére, a 
Statio Orbis-ra Ferenc pápa is fő-
városunkba érkezik. Az első Eu-
charisztikus Világkongresszusra 
1881-ban került sor a franciaor-
szági Lille-ben. A kongresszust 
általában négyévente rendezik 
meg. A legutóbbi Nemzetközi Eu-
charisztikus Kongresszust a Fü-
löp-szigeteki Cebuban rendezték 
meg 2016-ban.

Nyilvánvaló, hogy az eucha-
risztikus kongresszus nem 
olyan, mint egy pártkongresz-
szus, ahol a párttagok tanács-
koznak. Nem olyan, mint egy 
orvoskongresszus, ahol az or-
vosok tudományos előadásokat 
tartanak a gyógyítás módsze-
reiről. Hívő emberek találkozó-
ja, ahol együtt vannak és imád-
koznak a világ különböző részei-
ből érkezett katolikusok. A kato-
likus világifjúsági találkozóhoz 

is hasonlítható összejövetelek. 
Azt is mondhatnánk, hogy az 
Úrnapjának, az Oltáriszentség 
ünnepének kibővített, egyhetes 
formája. Nem-
csak a templom-
ban, a szentmi-
se közösségé-
ben, hanem Bu-
dapest utcáin és terein is ünne-
peljük hitünk szent titkát: Jézus 
csodálatos szentségi jelenlétét. 
Ezért a kongresszus meghívás és 
jó esély a katolikusok számára, 
hogy hitükben megerősödjenek 
és tanúságot tegyenek keresz-
tény hitükről, és reménységük 
forrásáról, Jézus Krisztusról.

A kongresszusok célját meg-
határozó első Szabályzat is ezt 
hangsúlyozta: „arra töreked-
jünk, hogy az emberek mindin-
kább megismerjék, megszeres-
sék és szolgálják Urunkat, Jézus 
Krisztust a legszentebb Oltári-
szentségben és országa mindin-
kább elterjedjen a világban”.

A legújabb vatikáni doku-
mentum szerint „Az euchariszti-

kus kongresszusokat úgy kell te-
kintenünk, mint valamely »állo-
más«-t, melyre valamely közös-
ség az egész helyi egyházat, vagy 

valamely he-
lyi egyház a vi-
dék, vagy nem-
zet többi egyhá-
zait, vagy a föld-

kerekség valamennyi egyházát 
meghívja, hogy az Eucharisztia 
szent titkát bizonyos szempont-
ból együtt jobban megismerjék, 
a szeretet és az egység köteléké-
ben nyilvánosan tiszteljék”.

A megfogalmazásban magya-
rázatra szorul az a kifejezés, 
ami szerint ezeket a kongresszu-
sokat úgy kell tekintenünk, mint 
valamely „állomás”-t. Ezt a szót 
akkor értjük igazán, ha gondo-
lunk arra, hogy az 1960-as mün-
cheni kongresszus óta a nem-
zetközi eucharisztikus kongresz-
szusokat latin kifejezéssel Statio 
Orbis-nak (a földkerekség stáci-
ójának) nevezik. Az elnevezés a 
római pápák nagyböjti szokásá-
hoz, az un. stációs liturgiák szo-

kásából származik. A stációs li-
turgia lényege az volt, hogy a 
pápa a nagyböjti időszak vasár-
napjain szentmisét mondott va-
lamelyik kiemelkedően fontos 
római templomban. Így látható 
módon is megjelenítette a püs-
pök, a papok és a hívő nép egy-
ségét.

Ahogyan annak idején 
Róma keresztényei egybe-
gyűltek az Eucharisztia 

ünneplésére, ugyanúgy a nem-
zetközi eucharisztikus kongresz-
szusok is az Egyház egységének 
megjelenítői, az egész világegy-
ház szintjén. Minden eucharisz-
tikus világkongresszuson a vi-
lág minden országából egybe-
gyűlt Egyház az Eucharisztia 
ünneplésében, a szentmisében 
éli meg az eucharisztikus talál-
kozó csúcspontját. Ezért a II. Va-
tikáni Zsinat utáni időszakban 
ezeken a nagy rendezvényeken 
a központi esemény már nem az 
ünnepélyes körmenet, hanem az 
Eucharisztia közös ünneplése.

Dolhai Lajos

NEK

Megerősödünk
eucharisztikus
hitünkben

Szentmise a szabadtéri oltárnál Fotó: Lambert Attila



Az Egri Főegyházmegye köz-
nevelési és szakképző intézmé-
nyeinek pedagógusai és lelki-
pásztorai kaptak meghívást ar-
ra a főegyházmegyei tanévnyi-
tóra, amelyet augusztus 26-án 
az egri bazilika felújítása miatt 
a mezőkövesdi Jézus Szíve temp-
lomban tartottak. A megjelente-
ket, közöttük Tállai András mi-
niszterhelyettest, a régió ország-
gyűlési képviselőjét és Dr. Feke-
te Zoltánt, a város polgármeste-
rét Nyeste István, a helyi Szent 
István Katolikus Általános Is-
kola igazgatója köszöntötte. Lóc-
zi Tamás atya, az Egyházmegyei 
Katolikus Iskolák Főhatóságá-
nak (EKIF) elnöke a Jóisten ál-
dását kérte a tanévre. 

A szentmisét Ternyák Csaba  
egri érsek és Marton Zsolt vá-
ci püspök mutatta be az isko-
lák lelkipásztorainak konceleb-
rálásával. Ternyák érsek szent-
beszédében elmondta: a Buda-
pesti Eucharisztikus Kongresz-
szusra készülünk, amelyen 
részt vesz a Szentatya is. Na-
gyon jó „felütéssel” kezdődik a 
tanév, amit a NEK és a pápaláto-
gatás jelent. 

A választott evangéliumi rész-
let egyrészt a pápa személyé-
re és szolgálatára irányítja a fi-
gyelmünket, akinek az a sajátos 
hivatása, hogy megerősítse test-
véreit a hitben, másrészt irányt 
mutat az új tanévre, amelynek 
mottója: „Péter hitével tekintsünk 
Jézusra!”

Hangsúlyozta: Mi Péter utó-
dát látjuk a pápában, aki azért 
jön, hogy megerősítsen bennün-
ket eucharisztikus hitünkben. 
Péter Jézus kérdésére azt vála-
szolta: „Uram, kihez mennénk? 
Az örök élet igéi Nálad vannak.” 
Csatlakozzunk hozzá! Mi is Pé-
ter hitével akarjunk Krisztus-
hoz tartozni! Csak Péterrel és 
Péter „fősége” alatt maradha-
tunk meg katolikus hitünkben 
– mondta a Főpásztor.

Dr. Török László plébános meg-
köszönte a szentmise bemuta-
tását, majd Marton Zsolt a Ma-
gyar Katolikus Püspöki Konfe-
rencia családreferense „Veletek 
vagyok” címmel a Család évéről 
szólt előadásában, bibliai alapok-
ra és pápai dokumentumokra hi-

vatkozva mutatta be, melyek az 
alapjai a család működésének. 
Mint mondta: a férfi és a nő sze-
retetszövetsége a család. Manap-
ság nem a házasság, hanem a 
társadalom van válságban, mert 
nem tartja be Isten parancsait. 

Ezután „…Mert jog és köteles-
ség egymástól soha el nem vá-
laszthatók…” címmel Dr. Kozma 
Ákos, az alapvető jogok biztosa 
a gyermekeket a köznevelésben 
megillető jogokról beszélt. 

Ezt követően Ternyák Csaba 
érsek kitüntetéseket adott át.

A Szent Gellért-díj arany fo-
kozatát vehette át: Csatóné 
Poczok Katalin magyar-történe-
lem szakos tanár, az egri Szent 
Imre Katolikus Általános Isko-
la és Jó Pásztor Óvoda, Alapfo-
kú Művészeti Iskola pedagógu-
sa, könyvtárosa. Kákóczki Zol-
tán Jánosné tanító, a Tiszaújvá-
rosi Szent István Katolikus Ál-
talános Iskola pedagógusa. Kiss-
né Murányi Andrea, a sárospata-
ki Szent Erzsébet Katolikus Álta-
lános Iskola igazgatója. Dr. Somo-
gyi Istvánné angol nyelv szakos 
tanár, az egri Andrássy György 
Katolikus Közgazdasági Techni-
kum, Gimázium és Kollégium 
pedagógusa. Benei Csabáné az 
Egri Főegyházmegye Oktatási 
Osztályának pénzügyi csoport-
vezetője. 

A Szent Gellért-díj ezüst fo-
kozatában részesült: Ferenczi-
né Hajdu Mónika biológia-rajz 
szakos tanárnő az encsi Szent 
László Katolikus Általános Is-
kola és Alapfokú Művészeti Is-
kola pedagógusa. Gyuris Nikolet-
ta kántor, hitoktató, a Diósgyőri 
Szent Ferenc Római Katolikus 
Általános Iskola és Óvoda peda-
gógusa. Hevér Tibor, a gyöngyö-
si Vak Bottyán János Katolikus 
Műszaki és Közgazdasági Tech-
nikum, Gimnázium és Kollégi-
um gyakorlati oktatásvezetője, 
műszaki vezetője. Kalóczkainé 
Szabó Ágnes matematika – ké-
mia szakos tanárnő, a tenki 
Szent Imre Katolikus Általános 
Iskola pedagógusa. Kirscherné 
Baló Anikó tanító, a sajóládi Frá-
ter György Katolikus Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Is-
kola Sajópetriben lévő tagintéz-
ményének vezetője, hitoktató-
ja. Koós Lászlóné, az ózdi Szé-
chenyi István Katolikus Techni-
kum és Gimnázium intézmény-
vezető-helyettese. Langné Kiss 
Piroska tanító, számítástechni-
ka szakos tanár, hitoktató, a ti-
szafüredi Szent Imre Katolikus 
Általános Iskola és Háromkirá-
lyok Óvoda pedagógusa. Nagy 
Sándorné magyar szakos peda-
gógus, a hevesi Szent Gellért Ka-
tolikus Általános Iskola és Óvo-

da boconádi tagintézményének 
vezetője.

A Nagylelkűség érdemérem 
ezüst fokozatában részesült: 
Dr. Lukács Tamásné az egri Se-
gítő Szűz Mária Egyetemi Kol-
légium ügyvezetője, és Bótáné 
Árvai Katalin, a kollégium gaz-
dasági ügyintézője.

Érseki intézményalapító le-
velet kapott: A balatoni Gár-
donyi Géza Katolikus Általá-
nos Iskola és Óvoda intézmény-
ből 2021. szeptember 1-jén ki-
váló, a járdánházi óvodával bő-
vülő borsodszentgyörgyi Szent 
György Katolikus Általános Isko-
la és Óvoda. A 2020. szeptember 
1-jétől átvett vizsolyi Szent Anna 
Római Katolikus Óvoda. A 2020. 
július 1-jétől önállóan működő 
sátoraljaújhelyi Árpád-házi Szent 
Margit Katolikus Általános Isko-
la és Óvoda. A 2020. július 1-jétől 
új névvel, önállóan működő sá-
toraljaújhelyi Szent István Kato-
likus Technikum és Gimnázium. 
Valamint a 2020. július 1-jétől új 
névvel, önállóan működő jászbe-
rényi Szent József Katolikus Elekt-
ronikai Technikum, Gimnázium 
és Kollégium.

A kitüntetések átadása után 
az egri érsek megnyitotta az 
egyházmegyei nevelési, oktatá-
si intézmények számára a 2021-
2022-es tanévet. Homa János
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Egri búcsúk 
szeptemberben
A ROZÁLIA kápolna búcsú-
ját szeptember 5-én dél-
után 4 órakor tartják. Az egri 
Kisboldogasszony templom 
búcsúja rendhagyó módon, 
a vasárnapi budapesti pá-
pai szentmise miatt szeptem-
ber 11-én szombaton lesz. A 
10 órakor kezdődő szentmi-
sét Racs Csaba teológiai tanár, 
egerbaktai plébános, a 16 óra-
kor kezdődő szentmisét Vízi Já-
nos, az egri bazilika káplánja 
mondja. Több száz éves hagyo-
mányokon alapszik az egri Fáj-
dalmas Anya búcsú, melyet so-
kan Servita búcsúként ismer-
nek. Az ünnep szeptember 18-
án, szombaton 16 óra 30 perc-
kor a Keresztút végzésével 
kezdődik, ezután kerül sor a 
Fájdalmas rózsafüzér elimád-
kozására, majd 18.00 órakor 
tartják az előesti szentmisét.  
Vasárnap reggel 8 óra 30 perc-
kor végzik a zsolozsma reggeli 
dicséretét, majd 9 órakor mon-
danak szentmisét. A 11.00 
órakor kezdődő ünnepi szent-
misét Füleczki István, az Egri 
Érseki Papnevelő Intézet pre-
fektusa celebrálja. Az egri bazi-
lika védőszentje, Szent Mihály 
arkangyal tiszteletére idén 
szeptember 29-én tartanak 
búcsúi szentmisét. Az ünne-
pi program 9 órakor a káptala-
ni imaórával kezdődik, 10 óra-
kor káptalani szentmisét mon-
danak, míg az ünnepi szentmi-
se 18.30-kor lesz.

Tíz éve énekel  
az Egri Érseki 
Fiúkórus
FENNÁLLÁSÁNAK 10. évforduló-
ját ünnepli idén az Egri Érse-
ki Fiúkórus, ebből az alkalom-
ból adtak jubileumi koncertet 
az Eszterházy Károly Katolikus 
Egyetem kápolnájában, au-
gusztus 17-én. A telt ház előtt 
zajló eseményen megjelent 
a kórusalapító egri főpásztor, 
Ternyák Csaba is. A koncert re-
pertoárjában régebbi és újabb 
énekek egyaránt felcsendül-
tek, Hegyesi Hudik Margit 
énekművész, Hibay Éva fuvola-
művész, valamint Bajzáth Lin-
da zongoraművész közreműkö-
désével. A főpásztor elismerő 
okleveket adott át a tagok szá-
mára. Közülük három alapító, 
Pro Magnanimitate Tua emlék-
éremben is részesült, a kórus-
vezető Schmiedmeiszter Szil-
via pedig az Egri Főegyházme-
gye 285-ös számú ezüstérmét 
vehette át Ternyák érsektől.
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Babits Mihály

Eucharistia
Az Úr nem ment el, itt maradt.
Őbelőle táplálkozunk.
Óh különös, szent, nagy titok!
Az Istent esszük, mint az ős

törzsek borzongó lagzikon
ették-itták királyaik
húsát-vérét, hogy óriás
halott királyok ereje

szállna mellükbe - de a mi
királyunk, Krisztus, nem halott!
A mi királyunk eleven!
A gyenge bárány nem totem.

A Megváltó nem törzsvezér.
Ereje több, ereje más:
ő óriásabb óriás!
ki két karjával általér

minden családot s törzseket.
Egyik karja az igazság,
másik karja a Szeretet...
Mit ér nekünk a Test, a Vér,

ha szellemében szellemünk
nem részes és úgy vesszük Őt
magunkhoz, mint ama vadak
a tetemet vagy totemet?

Áradj belénk hát, óh örök
igazság és szent szeretet!
Oldozd meg a bilincseket
amikkel törzs és vér leköt,

hogy szellem és ne hús tegyen
magyarrá, s nőjünk ég felé,
testvér-népek közt, mint a fák,
kiket mennyből táplál a Nap.

A HÓNAP VERSE

Babits Mihály (1883 – 1941) köl-
tő, író, irodalomtörténész, műfordí-
tó, a 20. század eleji magyar iroda-
lom egyik legjelentősebb alakja, a 
Nyugat első nemzedékének tagja.

Főegyházmegyei tanévnyitó

Augusztus 1-jén hálaadó 
szentmisével ünnepelték meg,  
hogy az egri egyetem az Or-
szággyűlés április 27-i ülésén 
hozott döntése értelmében az 
Egri Főegyházmegye fenntar-
tásába került, és Eszterházy 
Károly Katolikus Egyetem né-
ven működik tovább. Az intéz-
ményt 1774-ben Eszterházy Ká-
roly egri püspök alapította.

A hálaadó szentmisére a ba-
zilikában össszegyűlt az egye-
temi család, a szenátus tagjai, 
az egyetemet alkotó öt kar és a 
hozzá tartozó intézmények ve-
zetői, a Hallgatói Önkormány-
zat tagjai, az egyetem oktatói 
és munkatársai, Eger város tu-
dományos, társadalmi és politi-
kai életének képviselői.

Az egybegyűlteket Ternyák 
Csaba érsek köszöntötte. „Ami-
kor Eszterházy Károly megépítet-
te a Domus Universitast, az Egye-
temi Házat, még csak elképzelé-
seiben létezett a székesegyház és 
a püspöki palota. Öt évvel ezelőtt 
ünnepelhettük álma megvalósu-
lását, amikor az intézmény egye-
temi rangot kapott.”

Szentbeszédében a főpásztor 
Szent II. János Pál pápától idé-
zett, abból a beszédből, amelyet 
harminc évvel ezelőtt budapes-
ti látogatásakor a tudomány és 
a művészet személyiségeivel 
találkozva mondott el. A len-
gyel pápa nyomán hangsúlyoz-
ta: a kultúrának szüksége van 
az igazi szabadságra. Két meg-
ismerési rend van, az ész és a 
hit útja. A filozófiai ész eljuthat 
Isten bizonyos fajta ismeretére, 
aki a világmindenség alapja, 
ám Isten életének misztériumá-
ba csak az isteni kinyilatkozta-
tás vezet be bennünket, amely 
a hit tárgya.

„A megismerés, az igazság 
keresésének és megismerteté-
sének őszinte vágya, valamint 
az ész, a ratio iránti tisztelet 
sarkallta Eszterházy püspököt 
az egyetemi gondolat elindí-
tásában, majd ötven évvel ké-
sőbb Pyrker érsek ugyanannak 
az igazságnak a szolgálatában 
Isten megismerésére és imádá-
sára építette a főszékesegyhá-
zat – mint a fides, a hit bástyá-
ját. Ily módon szakrális jellege 

van annak a két nagy épület kö-
zött található térnek is, ahol a 
püspök szobra áll.

Ez az Eszterházy tér kapcsolja 
össze a hit és az ész templomát. 
Amikor e kettő között békesség, 
együttműködés és harmónia 
van, akkor virágzik fel a város 
és az ország. A harmónia eddig 
is megvolt, a felvirágzás pedig 
Isten segítségével folytatódik” – 
mutatott rá Ternyák Csaba.

A szentmise végén felolvas-
ták Novák István jászberényi 
plébános kanonoki kinevezését,  
aki e naptól rektorhelyettes-
ként vesz részt az egyetem ve-
zetésében.

A szentmisét a Domus Uni-
versitatis és az Eszterházy Ká-
roly Katolikus Egyetem új név-
táblájának megáldása követte.

Dr. Pajtókné Dr. Tari Ilona 
rektor köszöntőjében megfo-
galmazta: egy 250 éves terv 
vált most valóra. „Az egyetem 
megérett arra, hogy a katolikus 
egyetemek nagy családjának 
tagjává váljon, és a keresztény 
értékrend figyelembevételével 
folytassa kutatási és oktatási 

működését. Szellemi megúju-
lás elé nézünk. Olyan közeg kí-
vánunk lenni, ahol lehetővé vá-
lik az ember személyes és szel-
lemi kiteljesedése, s ezzel szol-
gálni tudja a várost, a régiót és 
Magyarországot.”

Ternyák Csaba érsek, az egye-
tem nagykancellárja örömmel 
és hálás szívvel emlékeztetett 
arra, hogy az egyetem ezután 
még jobban szolgálhatja az em-
berek művelődését, szellemi-
kulturális felemelkedését, a 
magyar népet és egyházat. „Ez 
a nap része lesz annak a tör-
ténelemnek, melynek építőkö-
vei egymásra rakódtak. Esz-

terházy Károly, Pyrker János 
és Szmrecsányi Lajos kijelöl-
tek egy irányt, s ma mi is min-
dent megteszünk, hogy ebben 
az irányban haladjunk.”

Az intézmény megáldását kö-
vetően szenátusi üléssel folyta-
tódott a program. Este a részt-
vevők a Líceum udvarán dísz-
ünnepséggel tisztelegtek az 
előtt, hogy a XXI. századi szín-
vonalon működő egyetem visz-
szatér az alapítóhoz. Az est a 
Tolcsvay László zenéjére és 
Tolcsvay Béla szövegkönyvére 
készült zenés rockoratórium, a 
Magyar Mise előadásával feje-
ződött be.

Egri katolikus egyetem

Az intézményt 1774-ben Eszterházy Károly egri püspök alapította

Megáldották 
a felújított 
templombelsőt

Befejeződött a miskolc-diós-
győri templom felújítása. A mun-
kálatokat az Egri Főegyházme-
gye támogatta. 

Mikolai Vince főesperes-plé-
bános meghívására augusztus 
5-én Ternyák Csaba egri érsek 
megáldotta a templombelsőt. 

A szentmise végén Kiss László 
egyházmegyei kitüntetésben ré-
szesült, a mintegy 20 éven át tar-
tó gondnoki szolgálatáért. Életé-
re Isten áldását kérték a hívek. 


