
2021 októberében a Szentatya 
megnyitotta a püspöki szinó-
dus 16. rendes közgyűléséhez 
vezető folyamatot. Ezt követő-
en szerte a világon, így hazánk-
ban is minden egyházmegyében 
elindult a szinodális folyamat, 
melynek keretében párbeszédre 
hívtak mindenkit, az egyházat, 
egyházi közösségeket érintő 
kérdésekről. Az egyházmegye 
honlapján kitöltött, valamint az 
egyházközségek közösségeitől 
beérkező észrevételek összeg-
zését is megismerhették a hí-
vek az Egyházmegye Szinodális 
Találkozóján május 7-én.

A mezőkövesdi Jézus Szíve 
Templomban megtartott rendez-
vény Füleczki István teológiai 
tanárnak, az Egri Érseki Papne-
velő Intézet prefektusának fel-
vezető előadásával kezdődött, 
melyben dogmatikai alapvetése-
it hallhatták a résztvevők.

Ezt követően Ternyák Csa-
ba egri érsek mutatott be ünne-
pi szentmisét az egyházmegye 
papságának koncelebrálásával. 
Prédikációjában a főpásztor kö-
szönetet mondott mindazoknak, 
akik részt vettek a szinodális 
munkában, majd rámutatott a 
szinódus címében rejlő lehető-
ségekre és feladatokra. A közös-
ség, részvétel és misszió nem-
csak lehetőség, hanem a hívő 
ember számára folyamatos fel-
adat. „A vasárnapi szentmise 
akkor válik igazán közösségi 
ünneppé, ha vannak közösségi 
hétköznapjaink is. Ez a közös-
ségek megújulásának kulcsa. 
Szükség van közös élményekre, 
aktivitásra, felelősségvállalás-
ra. Missziós egyházzá kell vál-
nunk, ahol mindenki felisme-
ri saját küldetését! Van, aki az 
egyéni imádságban, a rózsafü-
zér társulatban, van, aki a kari-
tászban, a tevékeny szeretet gya-
korlásában valósítja meg az egy-
ház mindannyiunkra kiterjedő 
missziós küldetését. Legyen bá-
torságunk meghívni másokat is, 
munkatársat, szomszédot, isme-
rőst a saját közösségeinkbe!”

Az egyházközségek, katoli-
kus intézmények tagjai, munka-
társai az elmúlt hónapokban kö-
zösen gondolkodtak a dokumen-
tum kérdéseiről. Rajtuk kívül 
február végéig közel 300 ember 
töltötte ki az interneten a szóban 
forgó dokumentumot. 

A szentmise után Czapkó Mi-
hály teológiai tanár, érseki tit-
kár bemutatta az egyházme-
gye nyolc részből álló, a beér-
kező válaszok nyomán létrejött 
szinodális dokumentumát. Az 
egyházi intézmények, közössé-
gek képviselői közül Jacsó Edit, 
a Főegyházmegyei Kateketikai 
Konzultációs Iroda munkatár-
sa elmondta, jelenleg közel 350 
hitoktató fáradozik azon, hogy 

Krisztus örömhírét a rábízot-
tak szívébe helyezze. Németh 
Zoltán, az Egyházmegyei Kato-
likus Iskolai Főhatóság osztály-
vezetője elmondta, hogy az el-
múlt 12 év alatt ötvenhatra nőtt 
az Egri Főegyházmegye fenn-
tartásában működő köznevelé-
si intézmények száma. Az isko-
la missziós terület, melynek cél-
ja, hogy minél nagyobb társadal-
mi réteghez jusson el Jézus taní-
tása. Vízi János atya, az egyház-
megye ifjúsági referense az ifjú-
ság pasztorációjában rejlő lehe-
tőségekről szólt. A nevelés elsőd-
leges színtere a család, így fon-
tos, hogy a Jézussal való kapcso-
latra is a szülőktől lásson példát 
a gyermek. 

Michał Bartosz Muszyński 
rektor a fennállásának 10. év-
fordulóját ünneplő Redemptoris 
Mater Egyházmegyei Misz-
sziós Szemináriumot és a 
Neokatekumenális Út misz-
sziós munkáját mutatta be. A 
Cursillo lelkiségi mozgalom 
1994 nyarán indult el az Eg-
ri Főegyházmegyében és azóta 
több mint négyezren vettek raj-
ta részt – mondta tanúságtéte-
lében Gulyás Zsolt karcagi plé-
bános, a Cursillo lelkivezetője. 
A roma közösségek célirányos 
lelkigondozásáról Molnár-Gál 

Béla, állandó diakónus tartott 
előadást. Ebben felhívta a figyel-
met: mindannyiunk felelőssége, 
hogy ne falakat, hanem hidakat 
építsünk egymás felé. 

A szinodális dokumentum 
kérdései között szerepelt: ho-
gyan érjük el a társadalom peri-
fériáján élőket, a szegényeket, a 
betegeket, az elesetteket. Árvai 
Ferenc, az Egri Főegyházme-
gyei Karitász igazgatója azt is el-
mondta, hogy a segélyszervezet 
a 2000 éves evangéliumi szere-
tetparancsot éli és váltja tettek-
re jelen korunkban.

Linczenbold Levente, a főegy-
házmegye Érseki Bíróságának 
helynöke röviden vázolta napja-
ink válásról szóló szomorú sta-
tisztikai adatainak hátterében 
megbújó okokat, miszerint a há-
zasságra lépők ma arra töreked-
nek, hogy legyen lakásuk, au-
tójuk, kényelmük, háziállatuk, 
nyaralásra idejük, de aki való-
ban összetartaná és tartalmassá 
tenné a házasságot, a jó Isten hi-
ányzik a kapcsolatokból. Ha egy 
házasság kudarcot vall, akkor az 
az egyház egész közösségét érin-
ti. Az egyház feladata, hogy se-
gítsen rendezni a kudarcba ful-
ladt kapcsolatokat. 

2016-ban nyitotta meg kapu-
ját az Érseki Palota Turisztikai 
és Látogatóközpont, melynek 
szintén fontos missziós küldeté-
se van. Erről már Hernádfői Csa-
ba, az intézmény igazgatója be-
szélt. A zarándokhelyek, műem-
léképületek, templomok és ezek 
mellett az Érseki Palota felada-
ta, hogy a kiállított szakrális tár-
gyakon keresztül megnyissa a 
látogatók szívét Isten felé.

Az előadások végén Ternyák 
érsek az egyház sokszínűségét, 
lelki gazdagságát kiemelve ösz-
szegezte az elhangzottakat és 
buzdította a hallgatóságot, hogy 
hitük napról napra történő meg-
újításával és kifogyhatatlan lel-
kesedéssel munkálkodjanak Is-
ten országának építésén. 

A találkozó a Loretói litánia el-
imádkozásával zárult.

Pap Ildikó

JÚNIUS ÜZENETE
„Törekedjetek rá, hogy mindenkivel békességben éljetek, 
és a megszentelődésre eljussatok, mert enélkül senki 
nem látja meg az Urat”  (Zsid 12,14).
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Pünkösd a Szentlélek ki-
áradásának ünnepe. Min-
den szentmisében a mi-

séző pap az átváltoztatás utáni 
imádságban megemlékezik Jé-
zus megváltó szenvedéséről, ha-
láláról és feltámadásáról, de a 
megváltás nagy eseményei kö-
zött nem említi a Szentlélek eljö-
vetelét. Nyilvánvaló, hogy azért 
nem, mert a Szentlélek kiára-
dása nem csupán egy múltbéli 
esemény, hanem élő, napjaink-
ban is megtapasztalható való-
ság. A megváltó Jézus nemcsak 
az első tanítványoknak küldte 
el a Szentlelket, hanem nekünk 
is. Ma is, holnap is, sőt, életünk 
minden napján kiárasztja szí-
vünkbe az Ő Szentlelkét. 

A Szentírás szerint a Szentlé-
lek jelenléte és működése sokfé-
le módon megnyilvánul az éle-
tünkben. Például Ő győz meg bű-
neinkről (Jn 16,8), Ő tanítja meg 
nekünk helyesen érteni Isten igé-
jét (1Kor 2,9-15), hitet ébreszt 
bennünk (1Kor 12,3) és eszünk-
be juttatja mindazt, amit Jézus 
tanított (Jn 14,26). Amikor az Úr 
Jézus megígérte a Szentlélek el-
jövetelét, akkor főként azt hang-
súlyozta, hogy a Szentlélek az 
Igazság Lelke, aki mindörökké 
velünk marad, elvezet minket a 
teljes igazságra, és mint a nagy 
Vigasztaló is jelen lesz az éle-
tünkben (Jn 14,16).

Jézus a Szentlelket az Igazság 
Lelkének nevezi, aki Jézus vi-

lágból való távozása után mara-
dandó, segítő és pártfogó jelenlé-
tével a tanítványokkal lesz. Meg-
adja nekik mindannak hűséges 
megőrzését, valamint tovább-
adását, amit Jézus kinyilatkoz-

tatott. Napjainkban, amikor sért 
és nyugtalanít bennünket a rela-
tivizmus és liberalizmus diktatú-
rája, különösen is szükségünk 
van az Igazság lelkére. Remél-
jük, hogy nekünk is megadja a 
tisztánlátás kegyelmét, mi több, 
elvezet bennünket a teljes igaz-
ságra. Hittel valljuk, hogy szá-

munkra, az igazság az nem va-
lami elvont, megfoghatatlan va-
lóság, amiről lehet vitatkozni. 
Az igazság az nem valami, ha-
nem Valaki. Egy személy, mégpe-
dig a megtestesült Fiú, a názáre-

ti Jézus, aki azt mondotta önma-
gáról: „Én vagyok, az út, az igaz-
ság és az élet” (Jn 14,6). A Szent-
lélek pedig Jézushoz akar vezet-
ni bennünket, és abban segít, 
hogy ki tudjuk mondani, hogy 
Jézus Krisztus az Úr (1Kor 12,3), 
a mi életünk Ura és Istene.

Jézus szavai szerint a Szentlé-

lek a Vigasztaló. A Szentírás gö-
rög szövegének Paraklétosz ki-
fejezését szokásosan a Vigaszta-
ló szóval adjuk vissza, de ez az 
egy megnevezés nem adja visz-
sza teljesen a szó értelmét. A 
paraklétosz szó a para (mellé) és 
a kaleo (hívni) görög szavak ösz-
szetételéből származik. Az eti-
mológia arra utal, hogy a Szent-
lélek az a Valaki, akit magunk 
mellé hívhatunk, gyöngeségeink-
ben, tehetetlenségünkben és szo-
morúságunkban, hogy segítsen 
és megvigasztaljon bennünket.

Erre pedig nagy szükségünk 
van a mai furcsa és zűrzava-
ros világban. Megszámlálhatat-
lan ezen a Földön a vigasztalás-
ra szorulók száma. Akár beval-

lottan, akár nem, de mindegyi-
künk rászorul a vigasztalás-
ra. Erre várnak jogosan a meg-
bántottak, ezt sóvárogják a gyó-
gyíthatatlan betegségben szen-
vedők, ebbe szeretnének beleka-
paszkodni a szeretteiket elvesztő 
gyászolók. 

Be kell vallanunk, mi em-
berek legtöbbször nem va-
gyunk képesek arra, hogy 

másokat elégséges módon megvi-
gasztaljunk. Ehhez rajtunk kívüli 
erőre van szükségünk. A megvál-
tó Jézus éppen ezt a felülről való 
erőt akarja ajándékul adni mind-
nyájunknak, s teszi ezt annak 
tudtul adása által, hogy a Szent-
lélek a Vigasztalás Lelke. 

Dolhai Lajos

A pünkösdi Lélek

Ferenc pápa 2022. május 3-án 
Excellenciás és Főtisztelendő 
Michael Wallace Banach mem-
phisi címzetes érseket Magyar-
ország apostoli nunciusává ne-
vezte ki.

Őexcellenciája Mons. Michael 
Wallace Banach, Memphis cím-
zetes érseke 1962. november 19-
én született Worcesterben (Mas-
sachusetts állam, USA).

1988. július 2-án szentelték 
pappá a worcesteri egyházme-
gye szolgálatára.

1994-ben szerzett kánonjogi 
doktorátust, és miután végzett 
a Vatikáni Diplomáciai Akadé-
mián, a Szentszék diplomáciai 
szolgálatába lépett. 

Több országban volt aposto-
li nuncius. 2013. február 22-én 
Memphis címzetes érsekévé ne-
vezték ki.

Angol anyanyelve mellett be-
szél olaszul, franciául, lengyelül 
és spanyolul.

Magyarország új 
apostoli nunciusa

Gárdonyi emlékév
Gárdonyi Géza halálának 100. 

évfordulója alkalmából megkez-
dődött a Gárdonyi 100 emlékév 
az Egri Főegyházmegyében. A 
programsorozat első állomása-
ként konferenciát tartottak az 
Érseki Palotában április 26-án. 
A termet zsúfolásig megtöltő ér-
deklődőket Ternyák Csaba érsek 
köszöntötte. Rámutatott: a ma-
gyar istenes kultúra iránt elkö-
telezett Gárdonyi Géza Egri Csil-
lagok című művével az egész vi-
lág számára megmutatta a város 
világtörténelmi jelenőségét. 

 „Az Isten az én szívemben la-
kik – Gárdonyi Géza és az írói fe-
lelősség” címmel az író déduno-
kája, Keller Péter is tartott elő-
adást. Cs. Varga István az ELTE 
BTK nyugalmazott irodalomtör-
ténész professzora „Aranymor-
zsák Dante magyar fogadtatás-
történetéből – Dante és Gárdo-
nyi” címmel Dante műveiről, je-
lentőségéről és az utókorra gya-
korolt hatásáról beszélt. Kusper 

Judit egyetemi docens, az Esz-
terházy Károly Katolikus Egye-
tem Nyelv- és Irodalomtudomá-
nyi Intézetének igazgatója „Iro-
dalommá vált legendák – Gárdo-
nyi Géza: Isten rabjai” című elő-
adásában arról szólt, hogy Gár-
donyi miért vált az ország egyik 
legkultikusabb alakjává. A kon-
ferenciát Lengyel Gyula c. espe-
res, plébános „Isten rabja – Gár-
donyi lelkülete” című előadása 
zárta, melyben kiemelte az író 
filozófusi lelkületét, mellyel a 
létezés titkát kutatta. 

A konferenciával egy időben 
nyílt meg „Az ezerarcú Gárdo-
nyi” című, zömében könyveket 
tartalmazó kiállítás. 

Az Egri Főegyházmegye a 
fenntartásában működő isko-
lák színjátszó csoportjai számá-
ra irodalmi pályázatot is hirde-
tett, amelyen Gárdonyi Géza Az 
én falum című műve valamely 
novellájának színpadra állításá-
val lehet indulni.

Az egyházmegyei szinodális találkozó résztvevői a mezőkövesdi Jézus 
Szíve templomban Fotó: Szent István TelevízióMichael Wallace Banach aposto-

li nuncius

Ternyák Csaba egri érsek



Carlos Sirer Melis vagyok, 28 
éves; egy gyönyörű szigeten, Mallor-
cán születtem. Gyerekkoromban ka-
tolikus nevelést kaptam a szüleimtől. 
Amikor tizennégy éves voltam, belép-
tem a Neokatekumenális Út csoportjá-
ba a plébániámon, és ezen az Úton ré-
szese lettem egy közösségnek. Tizen-
hat évesen kezdtem tanulni a Bale-
ár-szigeteken, egy vendéglátó iskolá-
ban. Két év múlva befejeztem a kép-
zést, de úgy éreztem, hogy ez kevés 

és nem vagyok boldog, valami nagyon hiányzott az életemből. 
A Neokatekumenális Út által szervezett egyik lelkigyakorla-
ton határozottan megéreztem, hogy Isten azt akarja, hogy én is 
boldog legyek. Nehezen fogadtam el a meghívást, főképp azért, 
mert féltem. De végül 2013-ban beléptem a szemináriumba. 
Nagyon sok szenvedés és megpróbáltatás ért főként a nyelvi 
nehézségek és a tanulás miatt, de megtapasztaltam, hogy Is-
tennek semmi sem lehetetlen, és mindig nagyon közel éreztem 
magamhoz Őt. Hálát adok Neki azért a kilenc évért, amit a sze-
mináriumban tölthettem, valamint a hivatásomért és kérem, 
hogy továbbra is legyen velem a jövendő papi szolgálatban.  

Hágen Pál Tamás, az Egri Főegy-
házmegye papszentelés előtt álló di-
akónusa vagyok. 1978-ban szület-
tem Miskolcon, de amit a tanúságte-
vő bemutatkozások alkalmával min-
dig meg szoktam említeni, az az újjá-
születésem, vagyis a megtérésem nap-
ja, 2013 februárjának a végén volt. En-
nek egyik gyümölcse lett, hogy a be-
avató szentségekhez járultam, a má-
sik, hogy ezután felismertem és foko-
zatosan el is mertem fogadni Jézus hí-

vását a papi szolgálatra. Számomra a papság nem „csak” a 
szolgálat, hanem a keresztény önmegvalósításom tere is egy-
ben. A szolgálatban Jézust próbálom követni, amennyire tő-
lem telik átadom magam Istennek, hogy Ő formáljon engem 
azzá az emberré, akinek szándéka szerint teremtett. Ha az Ő 
akarata valósul meg az életemben, akkor lehetek értelmes cél-
lal bíró teljes életet élő ember, ennek az útja pedig számomra a 
papságban van. Kérem Önöket kedves Olvasókat: imádkozza-
nak értem, hogy jó és alkalmas eszköz lehessek Isten kezében! 
Ugyanis így valósulhat meg a választott papi jelmondatom: „Is-
ten legyen minden mindenben” (1Kor 15,28)!

Herbst Ádám vagyok, 1988-ban szü-
lettem Székesfehérváron. Az én tör-
ténetem talán annyiból nem szokvá-
nyos, hogy gyermekkoromban nem 
volt részem vallásos neveltetésben, ha-
nem már egyetemista voltam Vesz-
prémben, amikor elkezdtem szentmi-
sére járni, majd az egyetemen levő ke-
resztény ifjúsági csoportnak is a tag-
ja lettem. Számomra ezek jelentették 
az első tapasztalatot arról, hogy egy 
keresztény közösségben meg lehet él-

ni Jézus jelenlétét és szeretetét. Az egyetemi éveim végén, egy 
veszprémi templomban tartott katekézis-sorozat által lettem 
tagja a Neokatekumenális Út közösségének. Innentől, az Út-
nak köszönhetően kezdtem el igazából meggyökerezni és aktív 
tagjává válni a Katolikus Egyháznak. A papság gondolata ek-
kor már élt bennem, de a szívemben ezt nem tudtam elfogadni, 
mert megvoltak a saját elgondolásaim az életemmel kapcsolat-
ban. Az Úton kapott átható lelki és pasztorális segítségnek, il-
letve egy mélyen hívő kollégámmal folytatott beszélgetéseknek 
köszönhetően tudtam végül megnyílni és elfogadni Isten hívá-
sát. Ezután, 2014-ben beléptem a Redemptoris Mater Egyház-
megyei Missziós Szemináriumba, és elkezdtem teológiai tanul-
mányaimat az Egri Hittudományi Főiskolán. 

Kerekes Gábor vagyok, Miskolcon szü-
lettem 1985. március 18-án. A hivatásom 
története viszonylag hosszabb időt ölel fel. 
Egy folyamatnak tekinthető, nem pedig 
egyedi, egyszeri megtérés eredménye. 6 
éves lehettem, amikor elkezdtem ministrál-
ni és kamaszkorom kezdetén kezdtek föl-
erősödni körülöttem azok a jó szándékú ta-
nácsok, hogy legyek pap. Bár éreztem ma-
gamban vágyat rá, mégis épp ellenkező-
leg hatottak rám ezek a kívülről jövő „han-
gok”: elkezdtem menekülni a papi hivatás 

elől, amit így utólag egy elhibázott lépésnek tartok. Sok-sok év telt 
el ebben az állapotban, míg végre beláttam: annyira foglalkoztat az 
Istennek szentelt élet, hogy tovább már nem lehet menekülni előle. 
Úgy éreztem és összességében az életem is ezt „jelezte”, hogy másra 
nem tudom odaszánni magamat. Így hát beléptem a szemináriumba 
az osztatlanszívűség eszményével, ami vonzott és ellenállhatatlanul 
vonz ma is. A papi életút előtt állva, az foglalkoztat, hogy egyre in-
kább Jézus tanítványa akarok lenni, és odaadóan, hűségesen végig 
akarom járni az életutamat, amit kaptam Tőle.

Michele Gervasoni vagyok. 1992. feb-
ruár 29-én születtem Olaszország főváros-
ában, Rómában. Tízgyermekes családból 
származom, időrendben én vagyok a nyol-
cadik. Katolikus nevelést kaptam a szü-
leimtől és rendszeresen jártunk együtt 
templomba. Serdülőkoromban bár a szü-
leim iránti engedelmesség miatt nem tá-
volodtam el teljesen az Egyháztól, de láza-
dó lettem és kezdtem távolabb kerülni Is-
tentől. Keveset foglalkoztam Vele és inkább 
az evilági dolgokban kerestem az örömöt. 

Az én „örömkeresésem” azonban, hamar kudarcnak bizonyult. A 
földi valóságokban nem találtam a kecsegtető boldogságot, csupán 
nagy keserűséget tapasztaltam helyette. Ebben a lelki válságban, 
az Egyházban találtam meg a választ! 17 éves lehettem, amikor Is-
ten „apostolokat” küldött, hogy rajtuk keresztül újra rátaláljak. Hir-
dették nekem az örömhírt, és örömteli személyiségükkel megmutat-
ták azt, hogy Istennel lenni és Őt követni az igazi boldogság. Ezért 
19 évesen jelentkeztem a szemináriumba. Mivel egy missziós moz-
galomhoz tartozok (Neokatekumenális Út), missziós szemináriumra 
jelöltek. Így 2011. október 11-én beléptem az egri Redemptoris Ma-
ter Egyházmegyei Missziós Szemináriumba, amelyet Dr. Ternyák 
Csaba Érsek Úr alapított.  Kérem a Kedves Olvasókat, hogy imádkoz-
zanak értem, hogy mindig alázatos szeretettel és örömmel végez-
zem azt a küldetést, amelyet Isten szánt nekem! 

Péter Vilmos vagyok, 1991-ben születtem 
Esztergomban.  Két testvérem van. A Nyu-
gat-Magyarországi Egyetemen szereztem 
alkalmazott környezetkutatói alapdiplo-
mát. Az isteni gondviselésnek tudom be azt, 
hogy különböző utakon találhatunk rá Is-
tenre, és Általa a saját hivatásunkra. Most, 
a szentelés előtt visszapillantva eddigi élet-
utamra, tisztábban látom, hogy életem ese-
ményein és a környezetemben lévő embe-
reken keresztül miképpen tanított meg Is-
ten arra, hogy meghalljam a hozzám szó-

ló hangját, felismerjem az Ő akaratát. Mert sokféle módon szól hoz-
zánk Isten, de idő kell ahhoz, hogy megtanuljuk felismerni és megér-
teni. Türelmesnek kell lennünk nemcsak Isten iránt, hanem önma-
gunk iránt is, belátva azt, hogy maga az élet is tanulás, és ma még 
nem érthetjük meg a holnapot. Először a természet nemes és embe-
ri fantáziát meghaladó szépségében ismertem fel Istent, majd a tiszta 
gondolatokban, a szeretetben, a Szentírásban. Végül pedig felismer-
tem, hogy a szép és a jó mindig Istent hirdeti, aki bennünk él, min-
den emberben. A titok, amit mindannyian keresünk és kutatunk éle-
tünkben, közelebb van hozzánk, mint gondolnánk. Papi jelmonda-
tom is erre emlékeztet: „A titok a bennetek lévő Krisztus” (Kol 1,27).

Összeállította: Homa János
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Fischer István egri 
érsek emlékezete
BÁRÓ Nagyszalatnyai Fischer 
István egri érsek egri mun-
kásságát bemutató kiállítás 
nyílt az egri Főegyházmegyei 
Könyvtár barokk termében a 
főpásztor halálának 200. év-
fordulója alkalmából. Balogh 
Ferenc igazgató a megnyitón 
köszöntőjében úgy fogalma-
zott: egy kevésbé ismert fő-
pásztor életútjának állomása-
it mutatja be a tárlat. Fischer 
István érsek templomok és is-
kolák építőjeként, a kultúra 
támogatójaként is beírta ne-
vét a történelembe. Ternyák 
Csaba egri érsek elmondta: 
az elődök munkája mindig na-
gyon fontos, példát adnak szá-
munkra a feladataink végzé-
sében. A kiállítás október 31-
ig látogatható az egri Főegy-
házmegyei Könyvtár nyitvatar-
tási idejében.

Pótfelvételi 
lehetőség
AZ EGRI Hittudományi Főisko-
la katekéta (3 év, levelező) 
és osztatlan hittanári szaká-
ra (4+1 év, levelező), továbbá 
a pedagógusok két féléves hit-
oktatói szakirányú továbbkép-
zésére 2022. augusztus 20-
ig még lehet jelentkezni. A je-
lentkezést az intézmény címé-
re (Eger, Foglár. u. 6) kell eljut-
tatni a főiskola saját jelentke-
zési lapján, mely letölthető az 
intézmény honlapjáról (www.
eghf.hu). 

Kitüntetett 
Karitász
HEVES MEGYE KÖZGYŰLÉSE a He-
ves Megyei Családokért díjat 
adományozta a Főegyházme-
gyei Karitász Központ részé-
re. A díjat Árvai Ferenc igazga-
tó vette át. Több mint 60 plé-
bániai karitász csoport, és 
több mint 900 önkéntes segí-
tő keze, szíve, lelkiismeretes, 
odaadó munkája valósítja meg 
az Egri Főegyházmegyei Kari-
tász sok segélyakcióját. 

Egerszalóki Ifjúsági 
Találkozó
JÚLIUS 14. ÉS 17. között rendezik 
meg a 40. Egerszalóki Ifjúsági 
Találkozót és Lelkigyakorlatot. 
A nyár egyik legjelentősebb 
katolikus ifjúsági eseményére 
16 és 30 év közötti fiúkat és 
lányokat várnak a rendezők. A 
találkozó ideje alatt a sátorozó 
fiatalok szentmisék, előadá-
sok, csoportos beszélgetések 
és koncertek segítségével mé-
lyülhetnek el a hitben.

HÍREK

Benedek Elek

Pünkösdi 
harangok

Olyan szépen cseng a harang,
Mintha nem is harang volna,
hanem ezer harangvirág
Imádságos szava szólna.
Piros pünkösd vasárnapján
Piros rózsa nyíl a kertben,
Kis szívünkben tiszta öröm
Imádsága énekeljen.
Piros pünkösd vasárnapján
Szálljon reánk a Szentlélek,
S térde hullva mondjunk hálát
A mindenség Istenének. 

A HÓNAP VERSE

Benedek Elek (1859 – 1929) 
magyar újságíró, író, országgyű-
lési képviselő, „a nagy mesemon-
dó”. Budapesten járt egyetem-
re és ott dolgozott újságíróként. 
Majd 1921-ben hazatért szülő-
földjére, a trianoni békeszerző-
dés által Romániához csatolt Kis-
baconba és ott élt haláláig.

Papszentelésre 
készülnek Egerben

Kettős könyvbemutató a látogatóközpontban
Kettős könyvbemutatót tartot-

tak 2022. május 20-án az Egri Ér-
seki Palota Turisztikai Látogató-
központban. Dr. Lengyel Gyula 
erdőtelki plébános 7. és 8. kötetét 
ismerhették meg az érdeklődők.

A 40 éve pappá szentelt szer-
ző életútjának ismertetése után 
színművészek olvastak fel egy-
egy részletet a Darázsfészek és a 
Lélek-morzsák című kötetekből. 

Dr. Czapkó Mihály érseki tit-
kár, teológiai tanár, tolmácsolta 
az elfoglaltságai miatt távol lévő 
Ternyák Csaba egri érsek jókí-

vánságait.  Ismertetőjében úgy 
fogalmazott: a keresztény em-
ber élete zarándoklat, a Darázs-
fészek című könyv is egy ilyen 
út. Önreflexióval és lelkipászto-
ri gondossággal vezeti az olvasót 
a kötet fejezetről fejezetre, egyre 
mélyebben feltárva Isten szere-
tetét. Bölcseleti, teológiai szem-
pontból is rávilágít a lelkiisme-
ret szerepére, s reflektál korunk 
felvetéseire. 

Csernóczky Judit, a könyvek 
főszerkesztője a Lélek-morzsák 
című kötetről elmondta: szá-

mos témát érintenek ezek a pré-
dikációk, érdekes és tanulságos 
történetekkel, lelki útravalóval. 
Négy évtized lelkipásztori mun-
kájának egyfajta esszenciáját 
adja, úgy, hogy az evangéliumot 
a lehető legközelebb viszi az em-
berekhez.

Rózsáné Balogh Katalin peda-
gógus, a Darázsfészek című al-
kotásról szólt, úgy fogalmazott: 
a címhez méltóan olyan témák 
kerülnek felszínre, melyek sok-
szor valamiért a háttérben ma-
radnak. Gyakorlati példákkal ad 

tanítást a szerző ezekben a fon-
tos kérdésekben.

Lengyel Gyula atya elmondta: 
a papi élet közel áll a művészet-
hez, a nehezen megmintázható, 
nehezen elmondható nyilvánva-
lóvá tétele, felmutatása a feladat. 
A Darázsfészekben a globalizált, 
kiutat kereső, hagyományt elha-
gyó társadalomra nyit rá, felté-
ve a kérdést: lehetek-e ebben a 
világban boldog? Elmondta még: 
a világjárvány idején az interne-
ten közétett prédikációk adják a 
Lélek-morzsák gerincét.

2022. JÚNIUS

Egyházmegyei Hírek
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Az Egri Érsek bora díjat 2015-
ben alapított az Egri Főegyház-
megye főpásztora, Ternyák Csa-
ba érsek. Ezzel a címmel a fő-
egyházmegye területén találha-
tó borvidékek legkiválóbb borá-
szainak munkáját ismerik el. 

Ficzek László helynök la-
punk számára nyilatkozva, kö-
szönetet mondott a hegyközsé-
geknek, akik a 2022-es év bora-
inak jelölésében közreműköd-
tek, kategóriánként 3-4 kiemel-
kedő minőségűnek ítélt bort je-
lölve a kitüntető címre. Kiemel-
ten köszönetet mondott Dr. Gál 
Lajos borásznak, aki idén is ko-
ordinálta a nyertes borok kivá-
lasztását, amelyet az Érsek úr 
által vezetett és erre a célra ösz-
szehívott bizottság a borbírálat 
szabályai szerint végzett. 

Átadták 
az Egri Érsek 
Bora 2022 
címeket

Az Egri Érsek Bora 2022. 
címre a következő borok 
jogosultak: 
•  „Bükk – fehér bor” kategóriá-

ban a Bóher Pince Zenit 2021. 
évjárat,

•  „Mátra – fehér bor” kategóriá-
ban: Molnár és Fiai Pincészet 
Abasári Olaszrizling 2021. év-
járat,

•  „Tokaj – száraz bor” kategóriá-
ban az Antalóczy Pince Tokaji 
Furmint száraz 2019. évjárat,

•  „Tokaj – édes bor” kategóriában 
a Royal Tokaji Borászat, Royal 
Tokaji Aszú 5 puttonyos 2017. 
évjárat,

•  „Eger – fehér bor” kategóriá-
ban a Tarjányi Borászati Kft., 
Pajados Egri Rajnai Rizling 
Grand Superior 2021. évjárat,

•  „Eger – vörös bor” kategóriában 
Thummerer Vilmos, Tekenőhát 
Egri Merleot Grand Superior 
2018. évjárat,

•  „Egri Bikavér” kategóriában 
Dr. Gál Lajos, Pajados Egri Bi-
kavér Grand Superior 2018. év-
járat.

Az Egri Érsek Misebora cí-
met – melyet a főpásztor maga 
választott ki – a Péter Pincészet, 
Tokaji Kabar 2017. évjáratú bora 
nyerte el.

Az idén hat diakónust 
szentel pappá Ternyák 
Csaba érsek az Egri 
Főegyházmegyében. A 
papszentelés szertartása 
június 18-án 10 órakor lesz 
az egri bazilikában. Lapunk 
felkérte a szentelendőket, 
hogy mutatkozzanak be.


