
Az Egri Főegyházmegyéből is 
több százan indultak Csíksom-
lyóra, a június elsején délelőtt 
sorra kerülő szentmisére, me-
lyet Ferenc pápa celebrál. Töb-
bek között Egerből és Miskolcról 
is több szervezett csoport, közöt-
tük az egyházközségek közössé-
gei és a fertálymesterek is útnak 
indultak. 

A Szentatya helikopterrel ér-
kezik a csíkszeredai hegyi-
mentők légibázisára, onnan in-
dul a csíksomlyói kegyhelyre, a 
romániai idő szerint 11.30-kor 
(magyar idő szerint 10.30-kor) 
kezdődő szentmise helyszínére. 

Ferenc pápa latin nyelven ce-
lebrálja a szentmisét a nyereg-
ben, a válaszok viszont magya-
rul hangzanak el, úgyszintén 
az énekek is. A szentmisén el-
hangzik majd a pápai és a végén 
a magyar himnusz is. Az olvas-
mányokat magyarul és románul 
olvassák fel, a hívek könyörgése 
magyarul, románul és németül 
fog elhangzani. Nem csak kive-
títőn lesz követhető a Szentatya 
hanem magyar és román szink-
rontolmácsolás is lesz. A szerve-
zők becslése szerint emiatt kö-
rülbelül húsz perccel hosszabb 
lesz a szertartás.

Három színnel (fehér, sárga, 
piros) jelölik a szektorokat. A 
sárga szektorokban kapnak he-
lyet az erdélyi hívek és a csán-
gó magyarok is. A piros jelzésű 
szektorokban a magyarországi 
hívek, valamint a háromszékiek 
foglalnak majd helyet. A 110 ezer 
regisztrált személy ezekben a 
szektorokban kap helyet, illetve 
oldalt külön piros szektorokat is 
kialakítottak azok számára, akik 
nem regisztráltak, így biztosítva 
helyet a nyeregben további mint-
egy 60 ezer ember számára. 

Ferenc pápa Csíkszeredából 
Jászvásárra indul majd, ahol a 
római katolikus székesegyhá-
zat látogatja meg, ezt követő-
en találkozik a fiatalokkal és 
a családokkal. Vasárnap reg-
gel Balázsfalvára utazik. Ott a 
11 órakor (magyar idő szerint 
10 órakor) kezdődő keleti rítusú 
szentmise keretében – a Szabad-
ság mezején – boldoggá avat hét 
görögkatolikus vértanú püspö-
köt. A szentmise végén elmond-
ja a Regina Coeli imádságot. Dél-
után a balázsfalvi roma közösség 
tagjaival találkozik. A Szentatya 
és kísérete a szebeni repülőtéren 
vesz búcsút vendéglátóitól, majd 
visszaindul Rómába. H. J.

Erdélyben a pápa

„Isten fi atal”- ez volt a mottója 
annak az Egyházmegyei Ifjúsá-
gi Találkozónak, amelyet má-
jus 18-án, Szent II. János Pál 
pápa születésének 99. évfor-
dulóján rendeztek Egerben, a 
Kemény Ferenc Sportcsarnok-
ban. Az összejövetelre Ternyák 
Csaba érsek elsősorban azo-
kat a fi atalokat várta, akik kö-
zépiskolába, főiskolára, egye-
temre járnak, vagy akik tag-
jai egy ifjúsági közösségnek, 
hogy együtt tegyenek tanúsá-
got Krisztusba vetett hitükről. 
A meghívást mintegy nyolc-
száz fi atal fogadta el. 

Az összejövetel a Redemptoris 
Mater Missziós Szeminárium 
kispapjainak közreműködésé-
vel, zenés hangolódással kezdő-
dött. Ezután lépett színpadra a 
papokból álló Páterrock együt-
tes, s adott nagysikerű kon-
certet. Ezt követően Lóczi Ta-
más atyának, a miskolci Fráter 
György Gimnázium igazgatójá-
nak, kémia – hittan szakos ta-
nárnak a tanítását hallgathat-
ták meg a fiatalok. Márk apostol 
evangéliumából a jerikói vak, 
Bartimeus meggyógyításán ke-
resztül mutatta be, hogy Jézus 
aktivitást vár el tőlünk. Amikor 
a kolduló vak kiáltozik, Jézus fi-
gyelemre sem méltatja, nem asz-
szisztál Bartimeus önsajnálatá-
hoz. Ki akarja lendíteni ebből 
az élethelyzetéből. Nem Jézus 
megy Bartimeushoz, hanem ma-
gához kéri őt. S milyen furcsa, a 
vak megindul a hang irányába. 
Még a köpenyét is eldobja. Erő-
sebb dolgot sejt, elindul Jézus fe-
lé. S ahogy a történet folytatását 
ismerjük: a vak visszanyeri látá-
sát és csatlakozik Jézushoz. Lóc-
zi Tamás a fiatalok felé fordulva 
így összegezett: „nélküled nem 
tud csodát tenni Isten.”

Tanúságtételek következtek 
melynek során Hódosi Zsuzsan-
na, a miskolci Fráter Gimnázium 
tanulója arról beszélt, hogy a lel-
kigyakorlatok hatására úgy dön-
tött, hogy a hozzá közel álló kö-
zösségekben nyíltan beszél hit-
béli élményeiről, hogy ezzel is se-
gítsen másoknak is közelebb ke-
rülni Istenhez. Ferenci Béla, az 
Egri Szeminárium elsőéves pap-

növendéke arról beszélt, hogy 34 
évesen, több családi tragédiával 
a háta mögött miért is fogadta el 
Isten hívását és miért is hagy-
ta ott diplomás, jól fizető állását. 
Tikovics Gitta, az Egri Andrássy 
György Katolikus Szakgimnázi-
um és Gimnázium diákja arra 
biztatta a fiatalokat, hogy nyu-
godtan kérdezzenek olyan fel-
nőtteket, akik el tudják őket iga-
zítani a hit kérdéseiben.

Ezután Michael August 
Blume érsek, verbita szerzetes, 
Magyarország apostoli nunciu-
sa szólt a fiatalokhoz. Elmond-
ta, hogy több afrikai országban 
is szolgált. Benin, Togo, Uganda 
apostoli nunciusaként nagyon 
sok problémával találkozott. A 
szegénységben élőknek a hit 
vigaszát igyekezett nyújtani. S 
mint mondta, az ott élők megta-
nították arra, hogy lehet ember 
módra élni akkor is, ha baj van. 
Kérte a fiatalokat, hogy mindig 

mutassák ki szeretetüket, irgal-
mukat embertársaik iránt. Báto-
rítsák barátaikat, hogy szeres-
sék az Istent. Az Úr Jézus szere-
tetét vigyék el azokhoz, akikkel 
találkoznak.

Ezután az ózdi fiatalok Sző-
ke Gábor plébános vezetésével 
egy táncos jelenetben bemutat-
ták Szent II. János Pál pápa éle-

tét. Majd Kérdezz-felelek követ-
kezett, Ewa Gamon szalézi nő-
vér, Vízi János atya, mezőköves-
di káplán és Béres Gyula hittan-
történelem szakos tanár rész-

vételével. Kérdésekre válaszol-
va egyebek mellett elhangzott, 
hogy a fiatalokról nem úgy kell 
szólni, hogy ők az Egyház jövő-
je, hanem úgy, hogy ők az Egy-
ház jelene.

A találkozó befejező részében 
következett az érseki szentmise, 
melyen a főpásztor és a nuncius 
mellett az egyházmegye papjai 
is részt vettek.

Homíliájában Ternyák érsek 
elmondta: örül, hogy ilyen sok fi-
atal elfogadta a találkozóra szó-
ló meghívást. A fiatalok lelkese-
désére szüksége van az ország-
nak, de mindenekelőtt az Egy-
háznak. Rámutatott: „e talál-
kozó szervezésekor próbáltunk 
olyan programot kialakítani, 
hogy segítségével a hitben elő-
re haladjatok és képesek legye-
tek bátor döntéseket hozni”. El-
mondta, hogy mindnyájan meg-
hívást kaptunk, hogy átlépjünk 
a hit kapuján. Ezt úgy tehetjük 

meg, ha hitben és hitből élünk. 
Hangsúlyozta: „Amikor a jövő-
tőkre gondoltok, abból ne hagy-
játok ki az Istent. Ő életünk iga-
zi célja, hozzá fogunk elérkez-
ni egyszer, meghívásunk pedig 
nem kevesebbre szól, minthogy 
Isten gyermekei legyünk. Ez a 
legnagyobb hivatásunk.” 

Isten fiatal, bár Ő teremtett 
mindent – énekeljük a találko-
zó himnuszában. Fiatalságát Is-
ten nem akarja megtartani saját 
magának. Amikor a keresztség-
ben gyermekeivé fogadott, örök 
fiatalságát ajándékozta nekünk. 
Általa és benne nem csupán né-
hány évig, néhány évtizedig, ha-
nem örökre fiatalok maradha-
tunk. Ő, aki teremtett, egyedül 
Ő képes arra, hogy újjáalkos-
son minket és részesítsen sa-
ját fiatalságában – összegezte a 
Főpásztor. A találkozó szentség-
imádással zárult. Homa János

JÚNIUS ÜZENETE
„A remény pedig nem csal meg, mert a nekünk 
ajándékozott Szentlélekkel kiáradt szívünkbe 
az Isten szeretete” (Róm 5,5). 

Egyházmegyei Ifjúsági 
Találkozó Egerben

Májusban Rómában találkozott Ferenc pápával Böjte Csaba szerzetes

Az ózdi fi atalok táncos jelenete Fotók: Gergely Gábor

Ternyák Csaba érsek és Michael August Blume nuncius a fi atalok között
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Pünkösdhétfő 
Sárospatakon

Az Egri Főegyházmegye fő-
pásztora, Ternyák Csaba érsek 
és a Sárospataki Római Katoli-
kus Egyházközség szeretettel 
hívja a kedves testvéreket 2019. 
június 10-én, pünkösdhétfőn, a 
Boldogságos Szűz Mária, az Egy-
ház Anyja emléknapja és Szent 
Erzsébet szentté avatásának 
784. évfordulója ünnepére. 

Helyszín: Sárospatak, a 
bodrog-parti szabadtéri rendez-
vénytér. A regisztráció fél tízkor 
kezdődik a Szent Erzsébet Ház 
bejáratánál. 

Az ünnepi szentmise 11 óra-
kor lesz, főcelebránsa Pál Jó-
zsef Csaba temesvári megyés-
püspök. 

A nap során lehetőség nyílik 
Szent Erzsébet ereklyéje előtti 
imádkozásra a bazilikában, va-
lamint a Szent Erzsébet Ház és 
a Rákóczi Vár megtekintésére. 
Délután fél háromkor szentség-
imádás lesz a Szentlélek ima-
csoport vezetésével a baziliká-
ban. Ezt követi a kegytárgyak 
megáldása és a zarándokok el-
bocsátása.
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A szentmiséről

„A SZENTMISE, életünk közép-
pontja” ötödik állomása a Mi-
norita Szent Antal templom-
ban volt, ahol a szentmisét 
Ternyák Csaba érsek celeb-
rálta, a tanítást, Dolhai Lajos, 
az Egri Hittudományi Főiskola 
rektora tartotta. Hangsúlyoz-
ta, hogy az eucharisztia ke-
resztény életünk és az Egyház 
küldetésének forrása. 

182 éve szentelték 
fel az egri bazilikát
AZ EGRI Szent Mihály és Szent 
János székesegyház felszen-
telésének 182. évfordulóján 
Csizmadia István plébános 
mutatott be ünnepi szentmi-
sét a Főszékesegyházi Kápta-
lan tagjaival. A Főszékesegy-
házat 1837. május 7-én szen-
telték fel.

Karitász központ 
Felsőzsolcán
UNIÓS támogatásból zajlik a 
Katolikus Karitász hálózatá-
nak infrastrukturális fejlesz-
tése hazánkban. Május 7-én 
helyszínbejárás keretében mu-
tatta be a Katolikus Karitász 
vezetősége a keleti ország-
részt ellátó felsőzsolcai logisz-
tikai központ most kezdődött 
munkálatait, a központ funk-
cióit. A felsőzsolcai beruházás 
összege 246 millió forint.

Egerszalóki Ifjúsági 
Találkozó
JÚLIUS 18. és 21. között rende-
zik meg a 36. Egerszalóki Ifjú-
sági Találkozót és Lelkigyakor-
latot. A találkozó ideje alatt a 
sátorozó fiatalok szentmisék, 
előadások, csoportos beszél-
getések és koncertek segít-
ségével mélyülhetnek el a hit-
ben. További információ: www.
szalokitalalkozok.hu honlapon.
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Falu Tamás

Új szóval
Új szóval újat mondani,
Ami régi, lebontani.
Új világot építeni,
új jövendőt mélyíteni.
Kövezni az új utakat,
Amelyeken új sors halad.
Látni új földet, új eget
És újra indulni veled.

A HÓNAP VERSE

Falu Tamás (1881 — 1977) ma-
gyar költő, író. A Nyugat  munka-
társa.

Papszentelés az egri 
bazilikában

2019. JÚNIUS

Pintér Bálint
J á s z b e -

rényben szü-
lettem 1992-
ben, egy val-
lását nem 
rendszere -
sen gyakor-
ló családban, 
mégis szüle-
im gondosko-

dásának köszönhetően kerültem 
a templomi közösségbe. Elsőál-
dozásra való készület folyamán 
már erősen éreztem Isten hívó 
szavát. Az évek folyamán az el-
hívás még jobban erősödött ben-
nem, viszont érettségi után a gö-
döllői Szent István Egyetem ag-
rármérnöki szakán folytattam 
tanulmányaimat egy fél évig. A 
második félévben soproni nagy-
papám szőlészetében és ausztri-
ai magánvállalkozásokban dol-
goztam. Egy év szemináriumi 
képzés után, 2012-ben úgy lát-
tam jónak, hogy egyelőre felfüg-
gesztem a pappá formálódást. A 
teológiát tovább tanultam levele-
ző szakon. Így 2015-ben katekéta 
- lelkipásztori munkatárs alap-
szakos diplomát abszolváltam. 
Újbóli felvételizés után visszatér-
tem a Szeminárium közösségébe, 
ahol szép éveket töltöttem. 2019. 
január 30-án súlyos autóbaleset 
szenvedtem, de Isten megmentő 
hatalma erősebb volt a tragédiá-
nál. Több mint három hónapon 
keresztül kórházban tartózkod-
tam, ahol elkezdtem a járás újra-
tanulását és küzdöttem, hogy az 
Úrnak tetsző módon tudjak lebo-
rulni oltára előtt. Hálát adok ne-
ki a második életért és köszöne-
tet mondok mindenkinek, aki az 
évek alatt bármilyen formában 
kísért és támogatott. A legelső és 
legmélyebb vágyam fog megvaló-
sulni június 22-én. Papi jelmon-
datom: „Bízzatok, én legyőztem a 
világot” Jn 16,33.

Resch András
S z é k e s -

fehér váron 
születtem, öt 
testvérem kö-
zött második-
ként. Szüle-
im katolikus 
nevelésben 
részesítettek, 

tizennégy évesen elkezdtem jár-
ni egy Neokatekumenális kö-
zösségbe is. Az érettségiig ott-
hon laktam, majd Budapesten 
lettem egyetemista, az ELTE tér-
képész szakán végeztem. A pa-
pi hivatás gondolata komolyan 
nem merült fel bennem, csalá-
dot akartam, dolgozni, „normá-
lis” életet élni. Ám az Isten az 
életem eseményein keresztül 
fokozatosan megmutatta, hogy 
más tervei vannak velem. Hosz-
szú időbe telt, mire ezt öröm-
mel el tudtam fogadni, de addig-
ra az Isten azt is világossá tet-
te, hogy sokkal többet, jobbat 
akar adni, mint amire én korlá-
toztam volna az életemet. 2010-
ben, Rómában kezdtem meg a 
szemináriumi életet, majd egy 
évre rá, amikor Ternyák Csaba 
érsek atya megalapította az Eg-
ri Redemptoris Mater Szeminá-
riumot, engem is hazahívtak, 
hogy itt folytassam a papságra 
készülést. Missziós szeminári-
um lévén két évig a Dél-Afrikai 
Köztársaságban voltam misszi-
óban, onnan visszatérve folytat-
tam a tanulmányokat, és tavaly 
szenteltek diakónussá. Fél évet a 
mezőkövesdi Szent László plébá-
nián szolgáltam. Papi jelmonda-
tomnak Jézus szavait választot-
tam: „Én azért jöttem, hogy éle-
tük legyen, és bőségben legyen” 
(Jn 10,10), mert a hivatáson ke-
resztül azt tapasztalom, hogy Is-
ten életet, és bőséges, jó életet 
akar nekem adni.

Resch Tamás
S z é k e s -

fehér váron 
sz ü le t tem . 
Otthon kato-
likus neve-
lést kaptam, 
bár édes-
apám egy da-
rabig evan-
gélikus pres-

biter volt, később katolizált a 
Neokatekumenális Útnak kö-
szönhetően.

Hatan vagyunk testvérek, az 
első négy fiú – én a harmadik 
vagyok - az utolsó kettő lány, ik-
rek. A lányok még éppen csak 
megszülettek, amikor édesapá-
mat magához szólította az Is-
ten, így hét éves koromtól édes-
anyánk nevelt bennünket.

Székesfehérváron jártam ál-
talános iskolába és gimnázium-
ba. Az első évfolyamban voltam, 
amelyik a kétszintű érettségi 
rendszerben vizsgázott, és az 
egyetlen a gimnáziumban, aki 
rajzot választott. Itt lettem tag-
ja a Neokatekumenális Út egy 
közösségének, ami később se-
gített, hogy komolyan vegyem a 
kereszténységet és meghalljam 
az Isten papságra hívó hangját. 
A gimnázium után az ELTE ta-
nítóképzőjében tanultam tovább 
Budapesten, ami után csak egy 
évet dolgoztam tanítóként, mert 
már tudtam, hogy az Isten sze-
mináriumba hív.

Az Egri Redemptoris Mater 
Szeminárium alapító évfolya-
mába kerültem, ahol a tanulás 
mellett a képzés részeként Ír-
országban, Olaszországban és 
Miskolcon töltöttem összesen 
két év missziós időt, ami után 
nagy örömmel készülök a pap-
szentelésre. Papi jelmondatom: 
„Istennek semmi sem lehetet-
len” (Lk 1,37).

Ríz Attila
1976 -ban 

születtem Sa-
jószentpéte-
ren. Szüleim 
még születé-
sem előtt el-
váltak. Gyer-
mekkorom itt 
telt Szendrő-
ben és mond-

hatni szó szerint a templom kö-
rül fordult meg minden. Kis-
gyermekként ide jártam óvodá-
ba, ami a templom mellett állt. 
Aztán az általános iskola követ-
kezett, ami a templom másik ol-
dalán áll. 1986-ban elsőáldo-
zó lettem ebben a templomban. 
Ez az az időszak, amikor először 
megfogalmazódott bennem a 
papság gondolata.

A ’90-es évek elején bérmál-
koztam, majd Miskolcra kerül-
tem középiskolába. Ekkoriban 
megfakult a papság gondolata 
bennem. De sikerült visszatalál-
nom Istenhez, megfelelő lelki se-
gítőkkel, akik közül Szarvas Pé-
ter a lelkiatyám is lett. 1998-ban 
lettem kármelita szerzetes jelölt, 
ami szintén csodás tapasztala-
tokat hozott az életembe. Majd 
Szécsénybe kerültem a ference-

sekhez. A ferences atyák és elöl-
járók hiteles, mélyen hívő élete 
megerősített hivatásomban.

2014 szeptemberétől vagyok 
az Egri Főegyházmegye kispap-
ja és főpásztorom jóvoltából Bu-
dapesten a Központi Szeminári-
umban készülhetek a papság-
ra és vele párhuzamosan a Páz-
mány Péter Katolikus Egyetem 
Hittudományi Karán sajátítha-
tom el a szükséges ismereteket. 

Kérem a testvérek, a barátok, 
az egyházközség további támo-
gató és kísérő imáit!

Soltész Ádám 
1988 -ban 

születtem a 
Borsod-Aba-
új -Zemplén 
megyei Szik-
szón, de Aba-
ú j s z á n t ó n 
nőttem fel, ál-
talános isko-
lába is oda-

jártam. Középiskolai tanulmá-
nyaimat Sárospatakon végez-
tem. Négy testvérem van, egy 
öcsém és három húgom. Ami a 
hivatásomat illeti, először hato-
dik osztályos koromban gondol-
koztam el rajta, hogy papnak 
szeretnék menni, de ez még in-
kább csak kósza ötlet volt. Ez a 
gondolat azonban gimnáziumi 
tanulmányaim vége felé köze-
ledve egyre gyakrabban előjött. 
Bár éreztem, hogy Isten hív, vi-
szont az én terveimnek ez nem 
igazán felelt meg, mivel én csa-
ládot szerettem volna, legalább 
három gyerekkel. Végül is vilá-
gi egyetemen kezdtem meg ta-
nulmányaimat. 

Ezekre az évekre tehető csa-
ládom elköltözése Abaújszántó-
ról, illetve szüleim válása. Míg 
az egyetemen tanultam, az Úr 
többször is, újra és újra meghí-
vott engem, hogy legyek az Ő 
munkatársa, de én újra és új-
ra visszautasítottam az „ajánla-
tát”. Végül, amikor kint Angliá-
ban dolgoztam ismét megszólí-
tott. Ezúttal igent mondtam. Az, 
hogy ráhagyatkoztam az Úrra, 
életem legjobb döntése volt. S 
hogy e szent szolgálatban ki is 
tarthassak, kérem a testvérek 
imáját. Papi jelmondatom: „Aki 
van, az küldött engem hozzátok” 
(Kiv 3,14).

Az Egri Egyházmegye főpász-
tora alapította az Egri Érsek Bo-
ra díjat, mellyel a főegyházme-
gye területén található borvi-
dékek legkiválóbb termelőinek 
munkáját ismerik el. Az idei díj-
átadáson megtudhattuk, hogy 
a szakmai testületek által leg-
jobbnak ítélt borok közül egy 
testület, Ternyák Csaba egri ér-
sek vezetésével választotta ki 
az alábbiakat. 

A bükki, mátrai, tokaji, eg-
ri borvidék mellett a jászságból 
is díjaztak termelőt, összesen 9 
kategóriában. A díjakat Ficzek 
László általános helynök adta át.

„Az Egri Érsek Bora 
2019” címet kapta
•  „Bükk – fehér bor” kategóriában 

a bogácsi Csáter Pince „Zenit” 
2018. évjáratú bora.

•  „Jászság – fehér bor” kategóriá-
ban a Túri Pince „Cserszegi Fű-
szeres” 2018. évjáratú bora.

•  „Mátra – fehér bor” kategóri-
ában a visontai Maróti Pince 
„Mátrai Olaszrizling” 2017. évjá-
ratú bora.

•  „Mátra – rosé bor” kategóriá-
ban a gyöngyöstarjáni Csernyik 
Pince „Nyitány” 2018. évjára-
tú bora.

•  „Tokaj – száraz bor” kategóriá-
ban a bodrogkeresztúri Puklus 
Pincészet „Tokaji sárga musko-
tály” 2017. évjáratú bora.

•  „Tokaj – édes bor” kategóriában 
a bodrogkeresztúri Puklus Pin-
cészet „Tokaji Zéta” 2013. évjá-
ratú bora.

•  „Eger – fehér bor” kategóriá-
ban Gál Lajos Pincészete „Kam-
ra-völgy, Egri Csillag Grand 
Superior” 2016. évjáratú bora.

•  „Egri Bikavér” kategóriában 
Thummerer Vilmos „Egri Bi-
kavér Superior” 2013. évjára-
tú bora.

•  „Eger – vörös bor” kategóriá-
ban Thummerer Vilmos „Rébus 
Cuvée” 2012. évjáratú bora.

„Az Egri Érsek Misebora 
2019” címet kapta
•  a bodrogkeresztúri Puklus 

Pincészet „Tokaji Zéta” 2013. 
évjáratú bora.

A borok megvásárolhatók az 
Érseki Palota Látogatóközpont 
ajándékboltjában. Ezeket a bo-
rokat kínálják az Érseki Pince-
rendszer látogatóinak is. H. J.

Átadták 
az Egri Érsek 
Bora 2019 
címeket

JEGYZET

A húsvét utáni hetedik va-
sárnapon Jézus mennybe-
menetelére emlékezünk. 

Hitből fakadó örömmel gondo-
lunk az Úr Jézus életének erre 
a fontos eseményére, de úgy va-
gyunk mi is, mint az apostolok. 
Csak csodálkozunk, álmélko-
dunk, és nem nagyon értjük az 
esemény egzisztenciális jelentő-
ségét. Csak sejtjük, hogy Jézus 
miért mondta búslakodó tanít-
ványainak, amikor búcsúzott tő-
lük: „jobb nektek, ha én elme-
gyek” (Jn 16,7).

A tanítványok nem értették, 
hogy Jézus elmegy, itt hagyja ezt 
a mi földi világunkat, de még-
is itt marad közöttünk. Az Ő 
mennybemenetele azt teszi lehe-
tővé, hogy ezen az egész földön 
mindenütt, sőt az egész világon, 
az egész kozmoszban egyidejű-
leg mindenütt jelen legyen. Jézus 

nem hagyja magukra a benne hí-
vőket, hiszen Ő megígérte, hogy 
minden nap velünk marad a vi-

lág végezetéig (Mt 28,1). Ezt sok-
féleképpen meg is tapasztalhat-
juk. Velünk van, amikor imád-
kozunk, hiszen Ő azt ígérte, ott 
van, ahol ketten vagy hárman a 
nevében összejövünk (Mt 18,20). 
Velünk van, amikor az Evangéli-
um szavai által szól hozzánk, és 
személyesen is találkozhatunk 
vele az Oltáriszentségben.

A mennybemenetel tulajdon-
képpen azt jelenti, hogy az a 
megváltó Jézus, aki értünk, em-
berekért, a mi üdvösségünkért 
emberré lett, befejezve a meg-
váltás művét, visszatér erede-

ti létformájába, a mennyország-
ba. A megdicsőült testben föltá-
madt Jézust többé már nem kö-

tik a tér és idő korlátai. Most 
már egyidejűleg újra mindenütt 
jelen tud lenni. Mi pedig az ő je-
lenlétében tudunk élni. Nincs 
a világon olyan hely, amire azt 
mondhatnánk, hogy az „Isten 
háta mögötti hely”, mert min-
den a mi Urunk szeme előtt, szí-
ne előtt zajlik. Ebben a földi élet-
ben soha egy pillanatra sem va-
gyunk egyedül, ha a hit és a ke-
resztség által a feltámadt, meg-
dicsőült és mennybe felment Jé-
zushoz kapcsoljuk az életünket. 
Szent Ágoston is ezt a csodála-
tos törvényszerűséget hangsú-

lyozza az ünnepi prédikációjá-
ban: „Ő (Jézus), amikor a menny-
ben van, velünk is itt van. És mi, 

amikor itt vagyunk, vele ott is 
vagyunk. Ő itt van istenségével, 
hatalmával és szeretetével; mi 
pedig ott vagyunk, jóllehet isten-
ségével nem rendelkezünk, mint 
ő, de az iránta való szeretetünk-
kel mégis ott lehetünk”.

Hittel valljuk, hogy a feltá-
madt Krisztus mennybemenete-
le óta az Atya jobbján ül és köz-
benjár értünk. Nyilvánvaló, az 
„Atya jobbján ül” megfogalma-
zás nem helyet jelent, hanem 
arra utal, hogy Jézusnak iste-
ni hatalma van. Őneki jelenleg 
is ugyanúgy van hatalma, mint 

amikor a földön járt és csodákat 
tett. Ne aggodalmaskodjunk te-
hát, hanem bízzunk abban, hogy 
szükség esetén az Úr Jézus ezt 
a hatalmát a mi életünkben is 
megmutatja. A másik, amit biz-
tosan tudunk: a mennybe fel-
ment Jézus közbenjár értünk 
 (vö. Róm 8,34). Erről sem sza-
bad megfeledkeznünk.  „Ha va-
laki vétkezett is, tudjuk, hogy 
van szószólónk az Atyánál,  
Jézus Krisztus, az igaz” (1Jn 2,1) 
– figyelmeztet bennünket János 
apostol. 

A pünkösd közelségében 
gondoljunk még arra is, 
hogy Ő megígérte és el-

küldte nekünk a Szentlelket, aki 
segít bennünket, hogy mindnyá-
jan eljussunk oda, ahová Jézus, 
az Egyház feje már eljutott: a 
mennyei dicsőségbe.

Dolhai Lajos

Jézus mennybemenetele

Az idén öt diakónust szentel pappá Ternyák Csaba érsek 
az Egri Főegyházmegyében. A papszentelés szertartása 
június 22-én 10 órakor lesz az egri bazilikában. Lapunk-
ban bemutatjuk a szentelésre várókat.


