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„Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek hát az
aratás urát, küldjön munkásokat az aratásába”
(Mt 9, 37-38).

Hittanos gyerekek körében
ünnepelt a főpásztor

Érseki beiktatásának 15. évfordulóján gyöngyösi és markazi diákokat
hívott vendégségbe a főpásztor

15 évvel ezelőtt, 2007. június 9-én iktatták be hivatalába
Ternyák Csaba egri érseket. Ebből az alkalomból a gyöngyösi II.
Rákóczi Ferenc Katolikus Általános Iskola diákjai levelet írtak,
melyben a gratuláción túl számos kérdést tettek fel neki életével kapcsolatban. Ternyák érsek
ezért úgy döntött, hogy meghívja magához a diákokat tanáraikkal együtt, és személyesen válaszol kérdéseikre az őket érdeklő
témákban.
A személyes találkozóra hivatalosak voltak még a markazi
Várvölgye Általános Iskola hittanosai is (Holló Levente, Zoltán Lili Anna, Szabó Villő Anna, Zaklóczki Bence, Simonyák
Nóra), akik első helyezést értek el a Biblia, a világ legolvasottabb könyve című országos csapatversenyen. Nekik a főpásztor szép teljesítményükért, valamint tanáruknak, Zaklóczkiné
Dékány Adriennek kitűnő felkészítő munkájáért dicsérő oklevelet adott át.
A több mint 100 fős gyerekcsapat meghívása egy egész
napos programsorozatra szólt,

melynek keretén belül a gyerekek megtekintették – egy különleges, és csak nekik szóló tárlatvezetés keretein belül – az Egri
Érseki Palota Látogatóközpontot és az Érseki Pincerendszert,
ahol a bátrabbak még a sötét folyosókra is bemerészkedhettek
saját világítás mellett. A Főegyházmegyei Könyvtár barokk
termében pedig megnyitották
számukra a karzatot, amelyet a
nagyközönség csak egy évben
egyszer, a Múzeumok Éjszakáján járhat be.
A Főpásztorral való találkozóra délután, az Érseki Palota
Erdődy termében került sor. Egy
tartalmas, kötetlen párbeszéd
alakult ki a Főpásztor és a gyerekek között, melynek során sok
minden szóba került: „Ki a kedvenc szentje? Szokott-e focizni?
Van-e háziállata?” De a közvetlen hangulatú beszélgetés érintett olyan témákat is, mint például: „Előfordult-e vele valaha,
hogy haragudott Istenre?”
A találkozó végén a gyerekek
énekszóval és egy emlékkönyvvel köszöntötték jubileuma alkalmából Ternyák érseket.

Te Deum a Szemináriumban
Az Egri Hittudományi Főiskolán június 16-án tartották a
tanévzáró ünnepséget és a hálaadást az Érseki Papnevelő Intézet és a Redemptoris Mater
Missziós Szeminárium elöljárói
és növendékei. A Te Deum a Szeminárium történelmi épületének felújítása miatt a Szent János Ház kápolnájában volt.
Dr. Dolhai Lajos, a főiskola rektora köszöntötte a megjelenteket: Ternyák Csaba érseket, Dr. Pajtókné dr. Tari Ilonát,
az Eszterházy Károly Katolikus
Egyetem rektorát, Ficzek László
általános helynököt, a szemináriumok elöljáróit, a tanárokat, a
szentelendőket és a kispapokat.
Dolhai rektor elmondta: a tanévet 112 hallgatóval, közöttük
25 kispappal kezdték. A világi
krisztushívők közül 27 hallgató katekéta-lelkipásztori munkatárs alapszakon, 49-en pedig hittanár-nevelőtanár mesterszakon
végeztek teológiai tanulmányokat, és 11 gyakorló pedagógust

tanítottak a két féléves felsőfokú
hitoktatói szakirányú továbbképzésen. A kispapok közül hatan fejezték be tanulmányaikat és kérik pappá szentelésüket. Közülük hárman az Egri Érseki Papnevelő Intézetben, hárman pedig az egri Redemptoris
Mater Missziós Szemináriumban készültek a papi hivatásra.
Katekéta alapszakon 12-en tesznek záróvizsgát, a hittanár-nevelő mesterszakon pedig 7-en
vehetnek át diplomát a július 2-i
diplomaosztó ünnepségen.
A rektor köszöntötte Szabó József spirituális atyát abból az alkalomból, hogy a tanári kar döntése alapján neki ítélték a Pro
Seminario Agriensi emlékérmét, illetve kitüntetést. A diplomák átadása után Ternyák Csaba érsek szólt a kispapokhoz. A
kérő, a hálaadó, az engesztelő és
a dicsőítő imádság fontosságáról
beszélt, majd pedig a Te Deum
eléneklése után szentségi áldással fejeződött be a tanév.

Pap- és diakónusszentelés
az egri bazilikában
Az egri bazilikában június 18án Michele Gervasoni, Hágen Pál
Tamás, Herbst Ádám, Kerekes
Gábor, Péter Vilmos és Carlos
Sirer Melis diakónusokat pappá;
Czárán Bálint, Pietro Trevisan
akolitusokat pedig diakónussá
szentelte Ternyák Csaba érsek.
A bazilika felújítása miatt idén
is korlátozott volt a személyes jelenlét lehetősége. Mind a papok,
mind pedig a hívek csak szűk
körben ünnepelhettek. Egerben
két helyen, a ciszterci Szent Bernát templomban és a minorita
templomban kivetítőn lehetett
bekapcsolódni a liturgiába. Az
eseményt a Szent István Rádió
és Televízió Youtube csatornáján
közvetítették.
A Főpásztor a szentmise kezdetén köszöntötte a megjelenteket, kiemelten üdvözölte azokat
a híveket, akik a sárospataki
bazilikából gyalogosan zarándokoltak el a papszentelésre, valamint a Neokatekumenális Út
Közösségének megjelent képviselőit. Úgy fogalmazott: örömünnepre gyűltünk össze, hiszen
hat újmiséssel és két diakónussal ajándékozza meg az Isten
egyházmegyénket.
A főpásztor homíliája elején
hangsúlyozta: szorongás, fenyegetettség légköre vesz körül
bennünket, a háború, a gazdasági nehézségek, az infláció miatt. Az ószövetségi olvasmányban is hasonló helyzetről hallottunk. A választott nép történelmét többször eluralta a káosz, a hűtlenségek és a gyilkosságok időszaka. Isten ügye látszólag ma is vesztésre áll a világban. A válság a bűnbeesés
óta tart, a világban tapasztalható rossz sok embertársunkkal elhiteti, hogy a pirospozsgás bűn véglegesen legyőzheti a
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únius vége és július eleje a
papszentelések és a papi jubileumok időszaka. Papjaink a
felszentelés által lelki hatalmat
és küldetést kapnak arra, hogy a
megváltó Jézust képviseljék és jelenvalóvá tegyék a világban. Általuk folytatódik az a küldetés,
amit Jézus adott a tizenkét apostolnak. Július első vasárnapján
az evangéliumban azt halljuk,
hogy az apostolok kiválasztása
után Jézus kiválasztott még hetvenkét tanítványt, és nekik is küldetést adott az evangélium hirdetésére (Lk 10, 1-23).
Napjainkban ez az evangéliumi történet mindenekelőtt arra
emlékeztet bennünket, hogy nemcsak az apostoloknak és az apostolok utódainak, hanem mindnyájunknak van küldetése. Tehát, amit Jézus a 72-nek mond,
azt velünk is közli. A misszió, az
evangélium hirdetése mindnyájunknak hitből fakadó kötelessége. A 12 apostolt név szerint ismerjük, a hetvenkettő megmaradt névtelen csoportnak. Lehet-
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Ternyák Csaba érsek: „Hat újmiséssel és két diakónussal ajándékozta meg az Isten egyházmegyénket…”

sápadt erényt. A gonoszság erejét viszont megtörte Jézus jósága. Ezért nekünk nem annyira a
rossz jelenléte miatt, hanem inkább azért kell csodálkoznunk
és hálát adnunk, hogy milyen
sok jóság van a világban. „Terjesszük egymás jó hírét! Legyünk a ’pozitív pletyka’ apostolai!” – mondta Érsek úr.
Rámutatott: „mi, keresztények akkor leszünk igazán kovász, ha a jóság apostolai leszünk!” A szentelendőkhöz fordulva így fogalmazott: „A Mester iránti szeretet legyen tetteitek mozgatórugója!”
Arra hívta fel figyelmüket,
hogy szelíd szeretettel, türelemmel és határozottan kell hirdetniük az Örömhírt. Hangsúlyozta:
arra kapnak küldetést, hogy osztozzanak Jézus Krisztus prófétai, papi és királyi küldetésében.
Küldetésük lényege, hogy visszavezessék az embereket Istenhez.
Hirdetni kell Isten szavát, akár
alkalmas, akár alkalmatlan.
Mint mondta: „Hálát adunk
ma értetek Istennek és köszöne-

tet mondunk nektek, hogy vállaljátok a szolgálatot, és imádkozunk, hogy a példátok bátorítás legyen azoknak, akik érzik
ugyan az Úr hívását, de még hezitálnak.”
A főpásztor végül köszönetet mondott Dolhai Lajosnak,
az Egri Hittudományi Főiskola,
valamint Buda Péternek az Egri Érseki Papnevelő Intézet és
Michał Bartosz Muszyńskinek,
a Redemptoris Mater Egyházmegyei Missziós Szeminárium
rektorainak, továbbá a szemináriumi tanároknak, a papoknak
a szülőknek, családtagoknak, a
híveknek, hogy az oltárhoz segítették a felszentelteket. Isten áldását kérte azokra a családokra,
akik papot adnak az egyháznak.
Ezután következett a szerpap- majd az áldozópapszentelés
szertartása. A Mindenszentek
litániája után először a szerpap (diakónus) szentelés történt
meg. A diakónus feladata az Ige
szolgálata, az Oltár szolgálata
és a szeretszolgálat. Ezen kívül
plébánosi fölhatalmazás alap-

ján keresztel, esket, temet. Ezután történt az áldozópapok felszentelése. Ternyák érsek a felszentelő ima és kézrátétel által
adta át a Krisztustól kapott áldozópapi hatalmat és küldetést,
melyet Ő egykor Szent II. János
Pál pápától kapott Rómában. Ezután az egyházmegye jelenlévő
papjai kézrátétellel fogadták be
az új áldozópapokat az egyházmegye papi közösségébe. Ezt a
miseruhába történő beöltöztetés
követte, amelyben a frissen felszentelt papoknak plébánosaik,
lelkivezetőik segítettek, majd a
krizmával való megkenés következett, amely az Istennek szenteltség jele. Ezután az újmisések megkapták a kelyhet és a
paténát, amelyeket a kenyér és
a bor átváltoztatása során használ a pap. Az újmisések a főpásztorral és a jelenlévő papsággal együtt mutatták be a szentmisét, melynek végén a hívek elénekelték a Te Deumot, az Egyház hivatalos hálaadási imádságát, valamint a Pápai és a MaHoma János
gyar Himnuszt.

JEGYZET
séges azonban, hogy ez is nekünk szánt üzenet. Az Egyházban vannak nagynevű tisztségviselők, mint a pápa, a püspökök,
valószínűleg ismerjük helyi plébánosunk nevét. Azonban van-

kereszténységet a világ minden
népéhez el kell vinni (Ter 10,132). A tanítványok hetvenkettes
száma az Egyház egész világra
kiterjedő misszióját jelzi, de egyúttal Jézus és a tanítványok kül-

Hetvenkét tanítvány
nak – nagyon sokan – olyanok
is, akik névtelenül és „csendben”
hirdetik Jézus Krisztus evangéliumát. 2014-ben az EsztergomBudapesti Főegyházmegyében
létrejött a „Hetvenkét tanítvány
mozgalma”, melynek az célja,
hogy a világban élő katolikus keresztényeket aktivizálja: bátran,
tanúságtevően vállalják a Krisztustól kapott küldetést, vagyis az
evangélium hirdetését.
Isten egyetemes üdvözítő akaratára is emlékeztet bennünket
ez a vasárnapi evangélium. Az
ókori zsidóság úgy vélte, hogy a
Földön 72 nép él, a 72 tanítvány
így annak a szimbóluma, hogy a

detésének egyetemességét is kifejezi. Alexandriai Szent Cirill szerint „Isten már a próféták által
tudtul adta, hogy az Evangélium
üdvhozó hirdetése nem csak Izrael népét foglalja magába, hanem a többi nép seregletét is.
Ezért nevezett ki Krisztus a tizenkét apostol után még további
hetvenkettőt.”
A vasárnapi szentmise is keresztény küldetésünkre emlékeztet bennünket. A befejező áldás után a latin nyelvű szentmisében a miséző pap így szól hozzánk „Ite, missa est.” Ez az elbocsátó üzenet szó szerint lefordítva ezt jelenti: „Menjetek, küldeté-

setek van.” Minden szentmise végén mindnyájan egy sajátos küldetést kapunk, amelynek a lényege az, hogy szavaink, tetteink és
életünk által tegyük láthatóvá annak a Jézus Krisztusnak a személyét és tanítását, aki megváltott bennünket, és akivel találkoztunk a szentmise közösségében.
z elbocsátás minden szentmise végén tulajdonképpen
egy megbízás, mely arra
készteti a keresztény embert, hogy
vállalja az evangélium terjesztését
és a társadalom keresztény szellemiséggel való megtöltését. XVI.
Benedek pápa szerint „A szeretetet ugyanis, melyet a szentségben
ünneplünk, nem tarthatjuk meg
magunknak. E szeretet természete szerint igényli, hogy mindenkivel közöljük. Nem járulhatunk
az eucharisztikus asztalhoz anélkül, hogy engedjük magunkat
bevonni a misszióba, mely Isten
szívéből kiindulva el akar érni
minden embert” (Sacramentum
Caritatis, 84).
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Szent Erzsébet
ünnepe
AZ ELMÚLT hónapokban elkészült a Sárospataki Bazilika új
sekrestyéje, melyben egy szépen restaurált szekrény is helyet kapott a máriapócsi Szűzanya kegyképével. Az épületet Ternyák Csaba egri érsek
áldotta meg pünkösdhétfőn,
majd szentmisét mutatott be
Szent Erzsébet szentté avatásának 787. évfordulóján. A
szentmise kezdetén Bereczkei
Miklós, a bazilika plébánosa
köszöntötte a főpásztort és
a jelenlévőket, s köszönetet
mondott a főegyházmegye támogatásáért, mely lehetővé
tette a templom bővítését.
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Tanévzáró Te Deum

A HÓNAP VERSE
Ady Endre

Imádság
háború után
Uram, háborúból jövök én,
Mindennek vége, vége:
Békíts ki Magaddal s magammal,
Hiszen Te vagy a Béke.
Nézd: tüzes daganat a szivem
S nincs ami nyugtot adjon.
Csókolj egy csókot a szivemre,
Hogy egy kicsit lohadjon.
Lecsukódtak bús, nagy szemeim
Számára a világnak,
Nincs már nekik látni valójuk,
Csak Téged, Téged látnak.
Két rohanó lábam egykoron
Térdig gázolt a vérben
S most nézd, Uram, nincs nekem lábam,
Csak térdem van, csak térdem.

Felújított
templomok
TENKEN május 22-én mutatott
be szentmisét Ternyák Csaba egri érsek és megáldotta a
37 éve épült és most felújított
templomot. A szertartás végén
dr. Lengyel Gyula plébános elmondta, hogy pályázati és egyházmegyei forrásból sikerült
megújítani a tetőzetet, a belső
festést és az oltárt.
BODROGKERESZTÚRON május 28án áldotta meg a felújított 700
éves templomot Ternyák érsek.
A szentmise kezdetén a főpásztort és a híveket Kertész Ferenc
plébános köszöntötte. A felújítás során a tetőszerkezet megerősítése és a beázások megszüntetése, cseréphéjazat részleges cseréje valósult meg, a
tornyon új bádogfedés készült.

Egerszalóki Ifjúsági
Találkozó
ISMÉT személyes találkozások

helyszíne lehet az 1982 óta
megrendezett Egerszalóki Ifjúsági Találkozó és Lelkigyakorlat,
melyet július 14-17. között rendeznek az idén. A lelkigyakorlat
vezetője, a lélekben mindig fiatal és népszerű Kerényi Lajos
piarista atya kettős jubileumot
ünnepel, hiszen idén 95 éves,
és 70 éve szolgál papként. A
szentmisék és lelki programok
mellett ezúttal is lesznek kiscsoportos beszélgetések, műhelyek, tanúságtételek és koncertek. A nyitó szentmisét 14én, csütörtökön Ternyák Csaba
egri érsek celebrálja.

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 2022.
augusztus 20-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).

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.

Nem harcolok és nem csókolok,
Elszáradt már az ajkam,
S száraz karó a két karom már,
Uram, nézz végig rajtam.
Az encsi diákok nyerték a Gárdonyi évforduló alkalmából meghirdetett irodalmi pályázat első díját 

Tanévzáró ünnepséget tartottak
az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő köznevelési intézmények kiemelt eredményeket felmutató diákjai számára június 8-án a Jászapáti
Kisboldogasszony templomban.

Az ünnepég hálaadó szentmisével kezdődött, melynek
főcelebránsa Ternyák Csaba érsek a társadalom, a világ szabályait, előírásait Jézus parancsaival állította párhuzamba. Mint
mondta, a mai világban az emberek többsége autonómiára törekszik és nem akar a törvényeknek, előírásoknak megfelelni. Vannak olyan keresztények
is, akik válogatnak Jézus tanításai között és csak azokat próbálják követni, amelyek számukra
szimpatikusak.
Érsek úr rámutatott, hogy az
ószövetségi törvény 613 előírást
tartalmazott, amelyet a zsidóknak meg kellett tartaniuk és

365 tilalmat kellett figyelembe venniük életük során. Jézus
nem azért jött, hogy ezeket tökéletesítse. A büntetéstől való félelem helyett a szeretet evangéliumát ültette a szívünkbe. Azt kéri, hogy ne félelemből, hanem
szeretetből teljesítsük minden
parancsát. Nem azért kell minden vasárnap szentmisére menni, mert az iskola előírja, vagy
mert a katolikus iskolában ez így
illik. Nem is azért, mert az egyház öt parancsa ezt előírja, hanem Krisztus iránti szeretetből.
Az idei tanév mottója az volt,
hogy Péter hitével tekintsünk
Krisztusra. Mi Péter hitével akarunk rá tekinteni, és el akarjuk
ismerni, hogy ő a mi Urunk és Istenünk. „Kedves diákok, ti, akik
az iskoláitokban a legjobban teljesítetek, a legeredményesebb diákok vagytok, és itt vannak az
oklevelek, amelyeket ma át fogok
adni nektek, azt bizonyítja, hogy
ti törekedtek a jóra, számotokra

fontos Jézus barátsága is. Az elmúlt tanévben megtanultátok,
mit jelent Péter szemével tekinteni
Jézusra, akiben ő felismerte Megváltóját. Jézus a ti hűséges barátotok, akire mindig, bármilyen élethelyzetben számíthattok.”
A szentmisét követően Köböl
Zsolt, az Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság osztályvezető-helyettese beszélt a Gárdonyi halálának 100. évfordulója
alkalmából kiírt irodalmi pályázat céljáról. Gárdonyi megpróbált fölé nőni a népszínművek
sekélyes ábrázolásának. Nem
derűs, optimista embereket ábrázolt, hanem érző, lélegző, vétkező, szerető embereket.
Gárdonyi Gézának sajátos szeretet-tana szerint minden szép
lehet, ha képesek vagyunk egy
percig szeretettel szemlélni. Ezt a
szemléletet próbálták színpadra
állítani a főegyházmegye pályázatára jelentkező diákok. Az encsi Szent László Katolikus Általá-

Fotó: Lénárt Márton

nos Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola diákjai voltak a legsikeresebbek, ők érték el az első helyezést. Az ünnepélyes díjkiosztás
után a jelenlévők megtekinthették a győztes színdarabot.
Lóczi Tamás, EKIF elnök egyebek mellett arról beszélt, hogy az
Ukrajnában zajló háború a mi régiónkban hogyan éreztette hatását. Háláját fejezte ki a katolikus intézmények felajánlásaiért, amellyel segítették a menekült családokat. „Köszönjük azt
a munkát, amellyel az iskolák
próbálták megoldani a nyelvi nehézségeket, a tanulmányi rendszer eltéréseit, hogy a menekült
fiatalok be tudjanak kapcsolódni
a kortárs közösségekbe, és lelkileg minél kevesebb traumával éljék át ezt az időszakot.”
Az ünnepség végén a főpásztor
oklevél és könyvjutalomban részesítette a tanévben kiemelkedő
teljesítményt nyújtó diákokat.
Pap Ildikó

Uram, láss meg Te is engemet,
Mindennek vége, vége.
Békíts ki Magaddal s magammal,
Hiszen Te vagy a Béke.
Ady Endre (1877 - 1919) a huszadik század egyik legjelentősebb magyar költője. Költészetének témái az emberi lét minden
jelentős területére kiterjednek.
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Személyi változások a főegyházmegyében
Ternyák Csaba érsek 2022. augusztus 1-i hatállyal érvénybe
lépő személyi és szervezeti változásokról döntött az Egri Főegyházmegyében:
PÓTA FERENC szentistváni plébániai kormányzó nyugállományba került.
RÁCZ BERTALAN monoki plébános 75. életévét betöltve nyugállományba került.
SZABÓ JÓZSEF BÉLA – a zenei
főigazgatói címe megtartásával
– felmentést kapott az Egri Hittudományi Főiskolán végzett teológiai tanári feladatai alól és
nyugállományba került.
VERES JÓZSEF mezőcsáti plébános, 75. életévét betöltve, plébániai kormányzóként folytatja
munkáját.
***
NOEL BENEDICT ANTASODA
TAJOS Sátoraljaújhely Főplébá-

nia káplánja felmentést kapott
kápláni megbízatása alól, és Rómában folytatja teológiai tanulmányait.
***
SZABÓ JÓZSEF felmentést kapott spirituális feladatok végzése alól, és plébánosi kinevezést
Miskolc Diósgyőrbe.
LÓCZI TAMÁS EKIF elnök, felmentést kapott sátoraljaújhelyi
esperesi és plébánosi feladatok
alól, és Érsek úr kinevezte az

Érseki Papnevelő Intézet spirituálisának, illetve az Egri Hittudományi Főiskola teológiai tanárának.
KECSKÉS ATTILA abaúj-zempléni
főesperes, a Sátoraljaújhelyi
Plébániára kapott kinevezést,
GOTTFRIED MIKLÓS parádi esperesi feladatai alól kapott felmentést, és kinevezést Tolcsva plébániára,
SZEMENYEI PÉTER pálházai plébánosi feladatok végzése alóli felmentése után Monok plébániára kapott kinevezést.
GALO GÁBOR felmentést kapott
Szirmabesenyő ellátása alól, és
plébánosi kinevezést Pálháza
plébániára, valamint a sátoraljaújhelyi Szent István Katolikus
Technikum és Gimnáziumba iskolalelkésze lett.
KECSKÉS LÁSZLÓ borsodsziráki
plébániai kormányzó felmentést
kapott ezen megbízatása alól és
Szirmabesenyő Plébániára kapott plébánosi kinevezést.
BÁRDOS KRISZTIÁN arlói plébániai kormányzó – a Kateketikai
Konzultációs Iroda igazgatói feladatainak érintetlenül hagyásával – felmentést kapott kormányzói feladatai alól és Mezőkeresztes Magyarok Nagyasszonya Plébániára kapott plébánosi
kinevezést.
TŐKÉS GYÖRGY SJ arlói kisegítő
lelkész Arló Plébániára plébá-

niai kormányzói kinevezést kapott.
SÓTI JÁNOS SJ Arló Plébánián tovább folytatja kisegítő lelkészi
megbízatását.
SZABÓ FERENC JÓZSEF OFM felmentést kapott gyöngyös-alsóvárosi plébánosi megbízatása alól.
POSZTÓS ERIK OFM plébános kinevezést kapott Gyöngyös Alsóvárosra.
***
MAKSÓ PÉTER jászapáti káplán
felmentést kapott kápláni megbízatása alól és Tarnaleleszen
lett plébániai kormányzó.
GREUTTER GYÖRGY Mezőkövesd
Jézus Szíve Plébánia káplánja
felmentést kapott kápláni megbízatása alól és Borsodszirákon
lett plébániai kormányzó.
***
MICHELE GERVASONI újmisés
Sátoraljaújhely Főplébániára,
HÁGEN PÁL TAMÁS újmisés Jászapáti Plébániára,
HERBST ÁDÁM újmisés Mezőkövesd Jézus Szíve Plébániára,
KEREKES GÁBOR újmisés Jászberény Főplébániára,
PÉTER VILMOS újmisés Miskolc
Mindszent Plébániára,
CARLOS SIRER MELIS újmisés
Gyöngyös Felsőváros Főplébániára kapott kápláni kinevezést.
***
MAROSI BALÁZS miskolc-diósgyőri plébániai kormányzó fel-

mentést kapott ezen ideiglenes megbízatása alól és ismét
miskolc-diósgyőri káplán lett.
KOVÁCS JÓZSEF Miskolc Mindszent Plébánia káplánja felmentést kapott ezen megbízatása alól és Eger-Belváros Főplébániára kapott kápláni kinevezést.
THIAGO JACKSON PINHEIRO
COSTA Gyöngyös Felsőváros Fő-

plébánia káplánja felmentést
kapott ezen megbízatása alól és
Miskolc Mindszent Plébániára
kapott kápláni kinevezést.
***
RESCH TAMÁS Jászberény Főplébánia káplánja felmentést
kapott ezen megbízatása alól és
Lucsok Péter Miklós püspök, a
Munkácsi Egyházmegye apostoli kormányzójának kérésére
3 évig tartó missziós szolgálatra kapott engedélyt.
***
THURZÓ PÉTER Munkácsi Egyházmegyében végzett missziós
szolgálata 5 évre meghosszabbításra került.
***
TÓTH ISTVÁN miskolc-martinkertvárosi plébános borsodi
főesperesi kinevezést kapott.
DR. ARTNER PÉTER káli plébános, a Füzesabonyi Esperesi
Kerület esperese felmentést kapott ezen megbízatása alól, és
VARGA PÁL besenyőtelki plébá-

nos ezen kerületbe esperesi kinevezést kapott.
MATYI PÉTER pácini plébános
Sátoraljaújhely-Bodrogközi Esperesi Kerületbe kapott esperesi kinevezést.
FEHÉR RÓBERT erdőkövesdi plébános Parádi Esperesi Kerületbe kapott esperesi kinevezést.
***
DR. NOVÁK ISTVÁN Jászberény
Jézus Neve Plébánia plébánosa, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált általános
rektorhelyettese, és VERSLER
SÁNDOR tarnamérai plébániai
kormányzó az Egri Hittudományi Főiskolára teológiai tanári
kinevezést kapott.
***
DR. BERKES LÁSZLÓ miskolcújdiósgyőri plébános Családpasztorációs Bizottság referensi feladatai alól felmentést kapott, és
SZABÓ JÓZSEF miskolc-diósgyőri plébános kapott referensi
kinevezést.
GALO GÁBOR pálházi plébánosi kinevezését követően felmentést kapott a Miskolci Ifjúsági
Régió felelősi feladatai alól, és
KECSKÉS LÁSZLÓ szirmabesenyői plébános lett a régió felelőse.
***
Alattyán Plébánia lelkipásztori
ellátása a Jászalsószentgyörgy
Plébániától Jászberény Főplébániához került.

