
A csíksomlyói zarándoklat 
Erdély öröksége, a párbeszéd, 
az egység és a testvériség jele, 
és tiszteletben tartja a román 
és a magyar vallási szokásokat 
is - mondta Ferenc pápa júni-
us 1-jén, szombaton homíliájá-
ban a Csíksomlyón százezer hí-
vő előtt bemutatott szentmisé-
jén, amelyen a Magyar Katoli-
kus Püspöki Konferencia tagjai 
is jelen voltak. 

A pápa szentbeszédében ar-
ra szólította a híveket: ne feled-
jék, s ne tagadják a múlt össze-
tett és szomorú eseményeit, de 
ez nem gördíthet akadályt a test-
véri együttélés elé. „Isten iránti 
örömmel és hálával vagyok jelen 
ezen a történelmi értékekben és 
hitben gazdag, kedves Mária-
kegyhelyen” – hangoztatta Fe-
renc pápa olasz nyelven mon-
dott szentbeszédében, amely ro-
mán és magyar nyelvű fordítás-
ban is elhangzott. A pápa szerint 
a testvériség jele, hogy ezen a za-
rándoklaton több felekezet hívei 
is részt vesznek. Zarándokolni 
nem más, mint érezni a meghí-
vást és a késztetést arra, hogy 
„járjunk együtt az úton, és kér-
jük az Úrtól a kegyelmet, hogy a 

régi és a mostani sérelmeinket, 
bizalmatlanságainkat változtas-
sa új lehetőségekké a közösség 
érdekében”. Arra biztatta a je-
lenlevőket, imádkozzanak közö-
sen a Szűzanyához, hogy tanítsa 
meg őket „összevarrni a jövőt”.

Az oltár mellett helyezték el 
a csíksomlyói Szűz Mária-kegy-
szobrot, amelyet erre az ün-
nepi alkalomra szállítottak a 
hegynyeregbe. A szentmise vé-
gén Ferenc pápa arany rózsát 
helyezett el a szobor lábánál a 
Szűzanya iránti tisztelet jeléül. 
A szertartás végén Jakubinyi 
György gyulafehérvári érsek 
megköszönte Ferenc pápának, 
hogy Erdélybe látogatott. A gyu-
lafehérvári érsek Xantus Gézá-
nak az Ahol az ég és föld talál-
kozik című festményével aján-
dékozta meg a pápát. A mise a 
magyar és a székely himnusz el-
éneklésével zárult.  

A szentmisén részt vett Áder 
János magyar köztársasági el-
nök, és Semjén Zsolt minisz-
terelnök-helyettes. A katolikus 
egyházfő csíksomlyói látogatá-
sa történelminek számít, hiszen 
pápa most első ízben látogatott 
Erdélybe.

A pápa Erdélyben

Pintér Bálint, Resch András, 
Resch Tamás, Riz Attila, Sol-
tész Ádám diakónusokat ál-
dozópappá, Barta Márton, 
Marosi Balázs, Nagy Ferenc, 
Thiago Jackson Pinheiro Costa 
akolitusokat pedig diakónus-
sá szentelte Ternyák Csaba ér-
sek június 22-én az egri bazili-
kában. Az ünnepi szentmisén 
részt vett a főegyházmegye 
papsága, a papnövendékek és 
a hívők sokasága.

Az érsek szentbeszédében el-
mondta, hogy a most papszen-
telésre váró öt diakónus három 
szemináriumban, az Egri Érse-
ki Papnevelő Intézetben, a buda-
pesti központi szemináriumban 
illetve a Redemptoris Mater Egy-
házmegyei Missziós Szeminári-
umban nevelődött, de az ideál, 

ami mindannyiuk szívét betöl-
ti ugyanaz: „ - Krisztushoz sze-
retnétek egyre jobban hasonlób-
bá válni.” – hangsúlyozta a Fő-
pásztor.  Majd rámutatott: erre a 
Krisztusra, a Mesterre mondtak 
igent, amikor elfogadták a hívá-
sát, ma pedig a szentelésük által 
Ő is igent mond rájuk. A Krisz-
tushoz való hasonlóság eléré-
se életre szóló feladat, hiszen 
mindannyian állandó fejlődésre 
szorulunk. 

Ternyák érsek megköszönte 
az abaújszántói, a jászberényi 
és szendrői plébániáknak, ami-
ért papot adtak az egyházme-
gyének. Ugyanígy köszönetet 
mondott a neokatekumenális út 
minden tagjának, külön kiemel-
ve a Resch családot.

Az érsek elmondta, hogy a 
szentelésre váró leendő diakó-

nusok közül hárman az érseki 
szemináriumban, egyvalaki pe-
dig a Redemptoris Mater Egy-
házmegyei Missziós Szeminári-
umban készül a papságra, akik 
szentelésük révén a presbitéri-
umnak, az egyházmegye papi 
testületének tagjai lesznek. 

Végül köszönetet mondott 
mindhárom szeminárium rek-
torának és elöljáróinak és min-
denkinek: paptestvéreknek és 
hívőnek, a szülőknek és barátok-
nak, akik az oltárhoz segítették 
a szentelendőket. Megköszönve 
eddigi imájukat, egyben tovább 
buzdította a híveket arra, hogy 
azután is rendszeresen imád-
kozzanak a papi és szerzetesi hi-
vatásokért. A Boldogságos Szűz 
Máriának, a papok Édesanyjá-
nak és Szent János apostolnak, 
az Egri Főegyházmegye patró-

nusának közbenjárását és a Jóis-
ten bőséges áldását kérte a szen-
telendők életére és szolgálatára.

Ezután következett a diakó-
nusszentelés, majd a papszen-
telés. Utóbbi szertartás során 
a szentséget kiszolgáló érsek a 
felszentelő ima és kézrátétel ál-
tal adta át a Krisztustól kapott 
áldozópapi hatalmat és külde-
tést. Ezt követően az egyházme-
gye papjai kézrátétellel fogad-
ták be az új áldozópapokat az 
egyházmegye papi közösségé-
be, majd az újonnan felszentel-
teket beöltöztették a papi ruhá-
ba, a főpásztor pedig megkente 
kezüket krizmával. Az öt újmi-
sés a főpásztorral és a jelenlévő 
papsággal együtt mutatta be a 
szentmisét, a négy új diakónus 
pedig az oltárszolgálatot látta el.
 H. J.

JÚLIUS ÜZENETE

„Életet, kegyelmet te adtál nekem, őrködj hát 
éberen a lelkem fölött!” (Jób 10,12)  

JEGYZET

Két hete volt Egerben a 
papszentelés. Egyházme-
gyénk főpásztora öt papot 

szentelt Isten és az Egyház szol-
gálatára. A felszentelés által új 
papjaink lelki hatalmat és kül-
detést kaptak az emberek üd-
vösségének szolgálatára. Ben-
nük és általuk folytatódik eb-
ben a világban az a „nagy-kül-
detés”, amit annak idején a meg-
váltó Jézus adott az apostolok-
nak (Mt 28,19). Az a küldetésük, 
hogy az evangéliumot hirdes-
sék, a szentségeket kiszolgáltas-
sák és a Krisztusban hívők kö-
zösségét vezessék. A legfőbb kö-
telességük pedig az, hogy Jézus 
Krisztust, az Egyház „fejét” és 
legfőbb pásztorát életformájuk-
kal és szolgálatukkal jelenvaló-
vá tegyék ebben a világban.

Az évközi 14. vasárnap evan-
géliuma pedig arra emlékez-
tet, sőt fi gyelmeztet bennünket, 
hogy a mi Urunk Jézus Krisztus 
nemcsak a tizenkét apostolnak 
adott küldetést, hanem elkül-
dött másik hetvenkét tanítványt 

is az evangélium hirdetésére (Lk 
10,1-20). Az apostolok nevét is-
merjük, a hetvenkét tanítvány 
megmaradt egy névtelen cso-
portnak. Ez egyértelműen arra 

utal, hogy nemcsak a papok Jé-
zus küldöttei, hanem mindnyá-
jan azok vagyunk, akik a hit és 
a keresztség által Jézus Krisztus-
hoz kapcsoltuk az életünket. Jé-
zus minden tanítványának szól 
a nagy missziós küldetés: „Men-
jetek el az egész világra, és hir-
dessétek az evangéliumot min-
den teremtménynek” (Mk 16,15). 
Jézus bennünket is küld, nekünk 
is van küldetésünk. A világban 
élő kereszténynek – főként nap-
jainkban – az a küldetése, hogy 
családjában és munkahelyén ta-
núságot tegyen a hitéről. A mai 
hitetlenségre hajló világban ta-
núskodjon arról, hogy a harma-
dik évezredben és a mai magyar 

valóságban is lehet, és érdemes 
Isten törvényei és Jézus tanítása 
szerint élni.

Minden vasárnap gondol-
junk arra, hogy az Eucharisz-

tia, a szentmisén való részvé-
tel az Egyház missziós küldeté-
sének forrása. Tanulságos lehet 
számunkra, hogy a latin nyelv-
ben mind a mise, mind a misz-
szió szó a „küld” (mittere) igéből 
származik. Jézus szavaira emlé-
keztet bennünket: „Amint engem 
küldött az Atya, úgy küldelek én 
is titeket” (Jn 20,21). Az „amint” 
és „úgy” szavak arra utalnak, 
hogy bennünk és általunk az a 
küldetés folytatódik, amit a meg-
testesült Fiú, az Úr Jézus kapott 
az Atyától. A küldetés abban áll, 
hogy szavaink, tetteink és éle-
tünk által láthatóvá és megta-
pasztalhatóvá tesszük annak a 
Jézus Krisztusnak a személyét és 

tanítását, akivel találkoztunk a 
szentmise közösségében. 

Még a  szentmise befejező 
szertartása, a pap elbocsátó sza-
vai is erre emlékeztetnek ben-

nünket: „A szentmise 
véget ért, menjetek, 
küldetéstek van!” (ré-
gen latinul: Ite, missa 
est!). Az Egyház, a 

Krisztusban hívők közössége 
nem zárkózhat be az utolsó va-
csora termébe. Az emmauszi ta-
nítványok történetéből (Lk 24,13-
35) is jól látható, hogy az eucha-
risztikus Jézussal való találko-
zásból szinte szükségszerűen fa-
kad az örömhír továbbadása.

Miután az emmauszi ta-
nítványok a kenyértörés-
ben felismerték Jézust, 

visszatértek Jeruzsálembe, és hir-
dették Jézus feltámadását. Ezek 
a tanítványok nem tartották meg 
maguknak az örömhírt, hanem 
másoknak is elmondták. Erre 
irányul a szentmise végén Jézus 
parancsa: „Menjetek” (Mt 28,19) 
Nos? –Megyünk?  Dolhai Lajos

Papszentelés után

Papokat és diakónusokat 
szentelt az egri érsek

Úrfelmutatás. A Szentatya mellett Jakubinyi György gyulafehérvári érsek.

A főpásztor az újmisésekkel és a diakónusokkal a szentelés után Fotó: Balogh Ferenc
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Szent Erzsébetet 
ünnepelték Sárospatakon

Szentté avatásának 784. év-
fordulóján, szabadtéri szentmi-
sében emlékeztek meg Szent Er-
zsébetről Sárospatakon, június 
10-én. Az ünnepi szertartás ha-
gyományosan, a három napos 
Szent Erzsébet Ünnep záróese-
ménye is egyben. A főcelebráns 
Pál József Csaba temesvári me-
gyéspüspök volt, akit a szent-
mise kezdetén a város polgár-
mestere, Aros János, valamint 
Ternyák Csaba egri érsek kö-
szöntött.

Szent Erzsébet személye 800 
év távlatában is példakép és 
nemcsak nekünk magyaroknak,
de az egész világon, sokaknak.
Ő másokért élt, a családjáért, a 
betegekért, a rászorulókért – 

emelte ki beszédében a temes-
vári püspök. Ez jézusi stílus, hi-
szen Ő sem azért jött, hogy ne-
ki szolgáljanak, hanem hogy ő 
szolgáljon másokat – tette hoz-
zá a főpásztor. Pál József Csaba 
emlékeztetett arra is, hogy Szent 
Erzsébet egyszerűségében Szent 
Ferencet követte, személye pe-
dig példaként áll a mai fogyasz-
tói társadalom embere előtt.

Kiemelte: élete a mi életünk-
ről is beszél. Aki másokért él, 
azt nemcsak a cél, hanem maga 
az út is boldoggá teszi, Jézus ta-
nítása szerint. Jézusért és Jézus-
sal dolgozunk, az ő jelenléte erő-
sít bennünket.

Az ünnepi szentmise körme-
nettel ért véget.
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A szentmiséről

„A SZENTMISE, életünk közép-
pontja” hatodik, utolsó állomá-
sa június 6-án, az egri Fájdal-
mas Anya templomban volt, 
ahol a szentmisét Ternyák Csa-
ba érsek celebrálta, a tanítást, 
Csizmadia István, az egri bazi-
lika plébánosa tartotta. A taní-
tás a szentmiséhez kapcsoló-
dó cselekedetekről, a jelképek, 
szimbólumok üzenetéről szólt.

Pünkösdi bérmálás
TÖBB, MINT SZÁZHÚSZ fiatal ré-
szesült a bérmálás szentsé-
gében pünkösdvasárnap az 
egri bazilikában.  A szentséget 
Ternyák Csaba érsek szolgáltat-
ta ki az egri és a környékbeli fia-
taloknak. A főpásztor úgy fogal-
mazott, a bérmálás szentsége 
a megerősítése annak, ami már 
a keresztségben megtörtént, a 
Szentlélek képessé teszi a fiata-
lokat arra, hogy még inkább el-
mélyüljenek vallásukban, Krisz-
tus követőivé váljanak.

Lengyel Teológia
DOLHAI LAJOST, az Egri Hittudo-
mányi Főiskola rektorát és dog-
matika tanárát a II. János Pál 
pápáról elnevezett Lublini Ka-
tolikus Egyetem Teológia Ka-
rának folyóirata, a „Teologia w. 
Polsce” tudományos tanácsá-
ba (Rada Naukova) választot-
ták. A bizottságban a lengyel 
professzorok mellett olasz, spa-
nyol és szlovák tagok is vannak. 
A negyedévenként megjelenő 
folyóiratban idegen nyelvű ta-
nulmányok is olvashatók.

Pótfelvételi 
AZ EGRI Hittudományi Főisko-
la katekéta (3 év) és osztatlan 
hittanári szakára (4 év, levelező 
tagozat), továbbá a pedagógu-
sok két féléves hitoktatói szak-
irányú továbbképzésére 2019. 
augusztus 15-ig még lehet je-
lentkezni. A jelentkezést az in-
tézmény címére (Eger, Foglár u. 
6.) kell eljuttatni a főiskola sa-
ját jelentkezési lapján, mely le-
tölthető az intézmény honlapjá-
ról (www.eghf.hu).

Pélyi diák sikere
AZ „EX VOTO” avagy a hit és a 
csoda mindennapjainkban 
nemzetközi rajzpályázaton Ga-
csályi Jázmin, a Szent Gellért 
Katolikus Általános Iskola és 
Óvoda Pélyi Petőfi Sándor Tag-
iskolájának tanulója 1. helye-
zést ért el. Pályamunkájának 
címe a következő volt: „Az Úr 
érkezése – Az Úr mindig ve-
lem van”.

HÍREK

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:
Pharma Press Nyomdaipari Kft.

Hamvas Béla

Isten tenyerén ébredtem
Isten tenyerén ébredtem, s lenéztem a Földre, 
Hófehér csúcsokra, kopár legelőkre. 
Kanyargós folyók tükrében láttam kelni a Napot, 
Sugaraiban álmos hajnal mosakodott. 
Láttam az óceánt gyermekként ragyogni 
Sirályokat felette felhőkkel táncolni, 
Láttam a békét az emberek szívében, 
Láttam az erdőket fürödni a fényben. 
Láttam sok-sok mosolyt és láttam a reményt, 
Láttam az embert, és láttam a zenét, 
Láttam a földet szeretetben élni, 
Láttam a csöndet a széllel zenélni. 
Láttam Istent amerre csak néztem, 
Miközben éppen az Ő tenyerében ültem, 
S az Ő hangján szólt hozzám a szél, 
Mint anya, ki gyermekének mesél, 
Millió apró tükörben láthatod magadat, 
Hisz olyannak látod  a világot, amilyen Te vagy!

A HÓNAP VERSE

Hamvas Béla (Eperjes, 1897 – Budapest, 1968) magyar író, költő, fi-
lozófus, esztéta. Az 1970-es évekig Hamvas művei csupán kéziratos 
formában, többszörösen másolva voltak hozzáférhetők. A nyolcvanas 
évektől indulhatott meg Hamvas nyilvános újrafelfedezése, munkássá-
gát 1990-ben posztumusz Kossuth-díjjal, 1996-ban Magyar Örökség 
díjjal ismerték el.

Te Deum a  bazilikában
2019. JÚLIUS

Megtartották az Egri Főegy-
házmegye fenntartásában mű-
ködő oktatási intézmények kö-
zös tanévzáró Te Deumát júni-
us 12-én, az egri bazilikában.

Juhász Ferenc, az Egyházme-
gyei Katolikus Iskolai Főhatóság 
elnöke köszöntőjében elmondta: 
hálát kell adnunk mindazért, 
amit a tanév során kaptunk, s fel 
kell ismernünk az apróbb jelek-
ből is Isten gondoskodását. 

Mint hangsúlyozta, a jövő-
ben az intézmények és az egy-

házközségek kapcsolatának el-
mélyítése a cél, s az, hogy a he-
lyi közéletben is jelen legyen az 
egyház.

Az ünnepi szentmisén 
Ternyák Csaba érsek úgy fogal-
mazott: a pünkösdi Lélek által új 
szívet kapunk, hogy szeretet le-
gyen bennünk, ami pedig a leg-
nagyobb energiaforrás. Amit 
szeretetből tesz az ember, annak 
eredménye a belső öröm, az iga-
zi boldogság.

Isten kedvében járni, őt és a 
másik embert helyezni életünk 

középpontjába azt jelenti, hogy 
végrehajtottuk életünk koper-
nikuszi fordulatát. Nem rólunk 
szól már a történet, hanem meg-
tanulunk másokért élni, ezt je-
lenti a keresztény élet.

Az ünnepi mise után Papler 
Pál füzesabonyi plébános tar-
tott rövid előadást, majd ezt kö-
vetően a kiemelkedően teljesítő 
tanárok, diákok, közösségek ré-
szesültek főpásztori elismerés-
ben, s elbúcsúztatták a nyuga-
lomba vonuló intézményveze-
tőket.

„Hálát kell adnunk mindazért, amit a tanév során kaptunk”  Fotó: Gergely Gábor

Ezüstmise Egerben
Huszonöt évvel ezelőtt szen-

telte pappá Seregély István ér-
sek Ficzek Lászlót. Ez alkalom-
ból Ficzek László általános hely-
nök szentmisét mutatott be Eger-
ben, a Jézus Szíve templomban. 

Az ezüstmisén megjelentek 
paptestvérei, közöttük azok is, 
akik Ficzek atya 15 éves plébá-
nosi ideje alatt e templomban 
káplánként szolgáltak. A szent-

mise szónoka Ternyák Csaba ér-
sek volt. A Főpásztor visszaemlé-
kezett az ezüstmisés életútjára, 
aki 1968-ban született Jászbe-
rényben, Jászárokszálláson ne-
velkedett, majd Pannonhalmán, 
a Bencés Gimnáziumban érett-
ségizett. Teológiai tanulmánya-
it Budapesten, a központi szemi-
náriumban végezte. Mezőköves-
di, tiszaújvárosi, majd egri káp-

láni szolgálat után, 1998-ban ér-
seki titkár, majd érseki iroda-
igazgató. Később az Érseki Va-
gyonkezelő Központ igazgatója 
lett, aki az Egyházmegyei Hírek 
felelős kiadója is. Ternyák érsek 
2015-ben általános helynökévé 
nevezte ki. 

Az ünnepi alkalomból hívei is 
köszöntötték, kérve életére Isten 
bőséges áldását.

Az Egri Hittudományi Fő-
iskolán és az Érseki Papneve-
lő Intézetben június 20-án tar-
tották a tanévzáró ünnepsé-
get és a hálaadást.  Dolhai La-
jos, a főiskola rektora köszöntöt-
te a megjelenteket: Ficzek Lász-
ló általános helynököt, Dr. Lip-
tai Kálmánt, az Eszterházy Ká-
roly Egyetem rektorát, Buda Pé-
tert, az Érseki Papnevelő Intézet 
és Michał Bartosz Muszyńskit, 
a Redemptoris Mater Egyház-
megyei Missziós Szeminárium 
rektorait, a tanárokat, a szente-
lendőket és a kispapokat. 

Dolhai Lajos rektor kijelen-
tette: „A pappá formálódás egy 
esztendeje nem fejeződik be a 
Te Deum napján. A nyár, a va-
káció is része a papképzésnek. 
Nemcsak arra gondolok, hogy 
a pasztorális képzéshez, a gya-
korlati képzéshez hozzátartoz-
nak a különböző nyári gyakor-
latok, a hittantáborok, a kórhá-
zi gyakorlat, a plébániai gyakor-
lat. Többről van szó! Arról, hogy 
nyáron a családi környezetben, 
ismerőseink és barátaink köré-
ben, saját egyházközségünkben 

is van küldetésünk, mégpedig 
az, hogy tanúságot tegyünk a 
hitünkről, és az Istennek szen-
telt életformánkról.”

Beszámolt arról, hogy a tan-
évet 157 hallgatóval kezdték. 
Közöttük 40 kispap részesül te-
ológusképzésben és 117 világi 
krisztushívőt készítenek fel a 
hittanári pályára. 

A kispapok közül az idén ha-
tan fejezték be tanulmányai-
kat, akiket június 22-én pappá 
szentelnek. A nappali hittanári 
szakon hárman végeztek, közü-
lük egy hallgató hittan-történe-
lem szakon. Az ő képzésében az 
Eszterházy Károly Egyetem is 
részt vett. 

Dolhai Lajos bejelentette azt 
is, hogy a levelező tagozaton 23-
an fejezték be tanulmányaikat, 
s ketten vehetnek át katekéta, 
illetve tízen hittanári okleve-
let. A szakirányú továbbképzés-
ben résztvevő pedagógusok kö-
zül pedig 11-en kapnak hitokta-
tói oklevelet.

Ezután az intézmény kápol-
nájában került sor a hálaadásra. 

H. J.

Tanévzáró az Egri 
Hittudományi Főiskolán

Egerszalóki Ifjúsági Találkozó
Július 18. és 21. között rende-

zik meg a 36. Egerszalóki Ifjúsá-
gi Találkozót és Lelkigyakorla-
tot. A nyár egyik legjelentősebb 
katolikus ifjúsági eseményére 
16 és 30 év közötti fiúkat és lá-
nyokat várnak a rendezők. A ta-
lálkozó sátortábor jellegű, tehát 

a résztvevők a maguk által ho-
zott és fölállított sátrakban lak-
nak. A találkozó ideje alatt a sá-
torozó fiatalok szentmisék, elő-
adások, csoportos beszélgeté-
sek és koncertek segítségével 
mélyülhetnek el a hitben. A ren-
dezvény mottója, Szent II. János 

Pál gondolata: „Isten szeret ben-
neteket, mert Ő maga is fiatal…”  

További információk: www.
szalokitalalkozok.hu honlapon. 
A találkozóval kapcsolatos kér-
désekre az iroda@fieger.hu cí-
men vagy a +36-30-582-3414 -es 
telefonszámon adnak választ.

Ternyák Csaba érsek 2019. au-
gusztus 1-i hatállyal érvénybe 
lépő személyi és szervezeti vál-
tozásokról döntött az Egri Fő-
egyházmegyében: 

KLADIVA IMRE jászapáti plébá-
niai kormányzó nyugállomány-
ba került. 

***
HUBAY JÓZSEF BERTALAN szücsi 
plébános 75. életévét betöltve, 
plébániai kormányzóként foly-
tatja munkáját.

***
TÓTH BÉLA Miskolc Selyemré-
ti plébános, a plébánosi tevé-
kenységek alól felmentésre ke-
rül, a kórházlelkészi feladatait 
továbbra is ellátja.

***
KOCSIS SÁNDOR szerencsi plé-
bános a jászapáti plébániára,
SZARVAS PÉTER Miskolc Szent 
Anna plébánosa a szerencsi plé-
bániára, 

GUBALA RÓBERT sátoraljaújhe-
lyi plébános a Miskolc Szent 
Anna plébániára, 
LÓCZI TAMÁS lelkész, a Fráter 
György Katolikus Gimnázium 
és Kollégium igazgatója a sátor-
aljaújhelyi plébániára,
ÁRVAI ISTVÁN sajóládi plébános 
a domoszlói plébániára,
VARGA BERTALAN domoszlói 
plébániai kormányzó a halmaji 
plébániára,
VARGA BÉLA halmaji plébános a 
sajóládi plébániára kapott plé-
bánosi kinevezést.

***
CZIBERE ZSOLT Eger Belvá-
ros Főplébánia káplánja Fel-
sőtárkányba kapott plébáni-
ai kormányzói kinevezést. 
Oldallagosan ellátja Eger-Fel-
német plébániát és Szarvaskő 
filiát, és az Andrássy György 
Katolikus Közgazdasági Szak-
gimnázium iskolalelkészi fel-
adatait.

JÓSVAY LÁSZLÓ Jászárokszál-
lás plébánia káplánja Rudabá-
nyára,
SKUBLICS MÁTÉ Neokateku-
menális út „Missio Ad Gentes” 
lelkipásztora, egyetemi lelkész 
a Miskolc Selyemréti plébániá-
ra kapott plébániai kormányzói 
kinevezést. 

***
VERSLER SÁNDOR a Jászberény 
I. plébánia káplánja felmentést 
kapott kápláni megbízatása alól 
és Rómában folytatja teológiai 
tanulmányait.  

***
ANDRÁSI ZOLTÁN rudabányai 
plébániai kormányzó Török-
szentmiklósra,
VÍZI JÁNOS Mezőkövesd II. plé-
bánia káplán Eger Belváros Fő-
plébániára kapott kápláni kine-
vezést.

***
RESCH ANDRÁS újmisés Mis-
kolc Szent Anna plébániára,

RESCH TAMÁS újmisés Jászbe-
rény I-re,
PINTÉR BÁLINT újmisés Mező-
kövesd II-re,
RIZ ATTILA újmisés Jászárok-
szállásra,
SOLTÉSZ ÁDÁM újmisés Sze-
rencsre kapott kápláni kineve-
zést.

***
LÓCZI TAMÁS kinevezett sátor-
aljaújhelyi plébános, az Egri 
Főegyházmegyei Katolikus Is-
kolák Főhatóságának alelnöki 
tisztére kapott kinevezést.

***
VARGA BÉLA plébános a halmaji 
plébániáról történő áthelyezése 
miatt felmentést kapott a Szik-
szó-Encsi Esperesi Kerület es-
peresi tisztsége alól, utóda 
SZARVAS ISTVÁN szikszói plé-
bános lett.

***
KLADIVA IMRE plébániai kor-
mányzó nyugdíjazása miatt fel-

mentést kapott a Jászapáti Es-
peresi Kerület esperesi tisztsé-
ge alól, helyére
SOÓS TAMÁS jászalsószent-
györgyi plébános kapott espe-
resi kinevezést.

***
GUBALA RÓBERT plébános a sá-
toraljaújhelyi plébániáról törté-
nő áthelyezése miatt felmentést 
kapott a Sátoraljaújhely-Bod-
rogközi Esperesi Kerület espe-
resi tisztsége alól. 
Az új esperes LÓCZI TAMÁS ki-
nevezett sátoraljaújhelyi plébá-
nos lett.

***
SZARVAS PÉTER plébános a 
Miskolc Szent Anna plébáni-
áról történő áthelyezése miatt 
felmentést kapott a Miskolci Es-
peresi Kerület esperesi tisztsé-
ge alól, helyére
JUHÁSZ FERENC Miskolc Mind-
szent plébánosa kapott espere-
si kinevezést.

Személyi változások az Egri Főegyházmegyében


