
Az Országos Lelkipásztori Teo-
lógiai Napok január 23-án kez-
dődött Egerben, az Országos 
Lelkipásztori Intézet szerve-
zésében. A nyitó szentmisén, 
amelyet Ternyák Csaba egri ér-
sek mutatott be, az egybegyűl-
tek a Verona közelében történt 
buszbaleset áldozataiért imád-
koztak. „Együtt vagyunk ve-
lük, imádkozunk értük” – kér-
te Isten segítségét az érsek.
Szentbeszédében a főpásztor az 
életadó plébánia fogalmát ha-
tározta meg, amelyhez a meg-
térésben való megújulást tart-
ja szükségesnek.  „Szítsd fel 
magadban Isten kegyelmét…” 
– buzdított az érsek a rendez-
vény mottója nyomán, hozzáté-
ve, hogy az Istennel való talál-
kozásból, ebből a mély kapcso-
latból kell fakadnia minden to-
vábbi szolgálatnak. Gyümölcsei 
ennek a plébániai élet látható 
megjelenései: a közösségek, a 
szociális-karitatív szolgálat, az 
ifjúság jelenléte, melyek megte-
remtik a plébániát vonzóvá te-
vő otthonosságot, vendégszere-
tő légkört. 

Gáspár István, az Országos 
Lelkipásztori Intézet igazga-
tója bevezető előadásában kö-
szöntötte a találkozó több mint 
kétszáz résztvevőjét, majd szólt 
a négy évtizedes múltra visz-
szatekintő rendezvénysorozat-
ról. Felidézte, hogy két éve az 
új evangelizáció, tavaly az ir-
galmasság volt a téma. Rámuta-
tott, hogy minden esztendőben 
a Szentatya által kiemelt témá-

kat választják. A tavalyi vatiká-
ni családszinódus után így lett 
most a fő téma a család, illetve 
a plébániai közösség. Elmondta 
azt is, hogy mivel 2020-ban Bu-
dapesten rendezik az 52. Nem-
zetközi Eucharisztikus Kong-
resszust, ezért ezen a mosta-
ni összejövetelen is szó lesz az 
előkészületekről. Ezt követően 
Varga László általános helynök, 
irodaigazgató, kaposvári plébá-
nos tartott előadást Megtérés, 
élet Krisztusban címmel.

Január 24-én Heidl György 
tanszékvezető egyetemi do-
cens A házasság szentsége és 

a család mint Isten képmása 
címmel tartott előadást, majd 
Lothringer Éva szociális test-
vér beszélt azokról az örök ér-
tékekről, amelyek napjainkban 
a családi életet jellemzik. Szólt 
az eszményekről, az akadályok-
ról, a vágyakról és a nehézsé-
gekről is. A délutáni fórumok 
témái között a plébániai közös-
ségek indítása, az imádság ta-
nulása és tanítása, a családter-
vezés szerepelt, de megvitatták 
a családi szerepzavarokat is. 

Január 25-én Papként a XXI. 
században címmel Udvardy 
György pécsi megyéspüspök 
vette számba azokat a kihívá-
sokat és erőforrásokat, ame-
lyekkel a papok találkoznak 
napjainkban. Ezután követke-
zett Gorove László és felesége 
előadása A magától növekvő 
közösség, avagy hol a leggyen-
gébb láncszem? címmel. 

Január 26-án A Krisztussal 
való találkozás küldetéssel jár 
címmel Fábry Kornél, a Buda-
pesti Nemzetközi Euchariszti-
kus Kongresszus Általános Tit-
kárságának főtitkára  beszélt 
azokról az eszközökről és mód-
szerekről, amelyeket korunk 
papjai, „emberhalászai” alkal-
mazhatnak. Szóba kerültek a 
2020-as budapesti eucharisz-
tikus kongresszus előkészüle-
tei is.  Az Országos Lelkipász-
tori és Teológiai Napokat a ha-
gyományoknak megfelelően Te 
Deummal zárták. 

Homa János

A rózsafüzér imádkozása az idén azért is fontos egyházmegyénkben, mert Ternyák Csaba egri érsek újévi 
levelében azt kérte az Egri Főegyházmegyében működő rózsafüzér társulatok tagjaitól, hogy imádkozza-
nak a békéért. A lelkipásztorokat pedig arra kérte, hogy használják fel ezt az esztendőt a máriás lelkület 
elmélyítésére, a rózsafüzér imádságának terjesztésére és a társulatok megújítására, új társulatok létre-
hozására az egyházközségekben és az iskoláinkban egyaránt. Ezért május 13-án, a Fatimai jelenés 100. 
évfordulóján az egri bazilikában megrendezik a rózsafüzér társulatok egyházmegyei találkozóját.

A Szent István Rádióban, im-
máron 17. éve, minden este ró-
zsafüzért imádkoznak a rózsa-
füzércsoportok. Előfordul, hogy 
csak néhányan, de nem ritka, 
amikor olyan sokan ülik körül 
a mikrofont, hogy alig férnek 
be az imádkozók a stúdióba. 
Bérczessy András, a Szent Ist-
ván Rádió igazgató-főszerkesz-
tője a következőket nyilatkozta 
lapunknak a rózsafüzér imád-
kozásáról:

A rádió műsorrendjének, kül-
detésének alappillére a szentmi-
se közvetítések és az Úrangyala 
imádság mellett a rózsafüzér. A 
kezdetektől minden nap együtt 
imádkozhatnak a hallgatók a rá-
dió stúdiójában imádkozókkal. 
Ha a számok nyelvén szeret-

nénk kifejezni, akkor elmond-
hatnánk, hogy közel 6 ezer alka-
lommal hangzott el már a Szűz-
anyához szóló imádság a Szent 
István Rádióban.

2015-ben ünnepelte a Szent 
István Rádió fennállásának 15. 
évfordulóját. Ebből az alkalom-
ból találkozót szerveztünk az 

imádkozó közösségek tagjai-
nak, s így több száz ember kö-
zösen imádkozta a rózsafüzért 
az egri bazilikában. A program 
arra is lehetőséget adott, hogy 
az egymás mellett, de külön-
külön szolgálatot teljesítő cso-
portok tagjai megismerkedje-
nek egymással.

Kéthetente keddenként férfi-
hangokat is hallani a rádióban az 
este hatkor kezdődő imádságban. 
Az egri fertálymesterek csoportja 
az egyik legnagyobb lélekszámú 
közösség, mely nemrégiben ün-
nepelte alakulásának 10 éves év-
fordulóját. Ezt az ünnepi alkalmat 
jelenlétével megtisztelte Ternyák 
Csaba érsek úr. A zsúfolásig meg-
telt stúdióban az imaszándékok 
elhangzása után, érsek úrnak a 
titkokhoz fűzött gondolatai tették 
teljessé azok értelmét. Az imád-
ság utáni összejövetelen Ternyák 
Csaba érsek úr megáldotta a ró-
zsafüzéreket, melyből mindenki 
kapott egyet ajándékba.

A rádiós rózsafüzér tartalmas 
és intenzív kapcsolatot is jelent 
a hallgatókkal. Naponta szá-
mos kérés érkezik a szerkesztő-
ségbe, imaszándékkal: rokono-
kért, ismerősökért, ismeretlene-
kért. S nagy örömmel tapasztal-
juk, hogy sok visszajelzés érke-
zik arról, hogy az imádság meg-
hallgatásra talált.

február üzenete
„Mindenkinek mindene lettem, hogy 
mindenkit üdvözítsek” (1Kor 9,22).

jegyzet

Február 11-én nemcsak a Szűzanya lour-
des-i megjelenésére emlékezünk, hanem 
arra is, hogy ezen a világszerte ismert 

kegyhelyen Mária közbenjárására nagyon 
sok csoda, illetve csodálatos testi-lelki gyó-
gyulás történt. Az elmúlt százötven esztendő-
ben több mint 70 az orvosok és az Egyház ál-
tal is elismert csoda történt Lourdes-ban.

A csodák léte és lehetősége mindig meg-
osztotta az embereket: vannak, akik hisznek 
a csodákban és vannak olyanok, akik nem 
fogadják el a lehetőségét sem. A mai plura-
lista világunkban látjuk, hogy nemcsak a 
vallásos emberek hisznek a csodákban, ha-
nem a kevésbé vallásosak is, hiszen a para-
normális jelenségeket, váratlan gyógyuláso-
kat és a természettudományosan nem ma-
gyarázható jelenségeket is hajlamosak elfo-
gadni, és valamiféle csodának nevezni. 

A vallásos és a nem vallásos ember számá-
ra a csoda különleges esemény, rendkívüli-
ségével, ritkaságával ámulatba ejtő dolog. A 
csoda az, amit nem tudunk megmagyarázni. 
A huszonegyedik század emberének az éle-
tében is bőségben vannak olyan események, 
amit nem könnyű megérteni és megmagya-
rázni. Nem mondhatjuk, hogy az ember életét 
és az anyagvilágot egyedül a pontosan meg-
határozható ok-okozati összefüggések irányít-

ják. A modern természettudományban a stati-
kus determinizmus, a klasszikus fizika elég-
telenné vált. Éppen ezért, aki manapság a 
csodákról beszél, annak mindenekelőtt a cso-
da fogalmát kell tisztázni.

A keresztény filozófia is igazolta a csoda le-
hetőségét, de mindig rámutatott arra, hogy Is-
ten abszolút hatalma rendezett hatalom. Isten 

nem tesz lépten-nyomon csodát a világban, hi-
szen a világon belül legtöbbször közvetve, a te-
remtményi erők közvetítésével van jelen.  

A biblikus teológia szerint a csodák elsősor-
ban nem bizonyítékok, hanem jelek, melyek az 
embert megtérésre és a hitre szólítják fel. Nyil-
vánvaló, hogy Jézus nemcsak azért tett csodát, 
hogy igazolja küldetését, hanem csodái olyan 
jelzések, amelyekkel „kézzelfoghatóvá teszi” Is-
ten határtalan szeretetét. Egyházunk tanítá-
sa szerint a csodák nemcsak Isten országának 
a jelei, hanem ekkleziológiai jelek is. Krisztus 
egyházát, isteni eredetét igazolják, és korunk 
emberét is meggyőzhetik arról, hogy Szentlé-
lek jelen van és működik a mai világban is. Az 
Egyház tagjainak feladata, hogy erről tanús-

kodjanak, szóval és tettekkel, tanúságtevő élet-
tel. De maga az embert teremtő és üdvözíteni 
akaró Isten is ad olykor látható, megtapasztal-
ható jeleket segítségül, hogy ezek is igazolják 
a tanúságtevőket, illetve a tanúságtevő Egyhá-
zat. A csodák tehát napjainkban is elsősorban 
figyelmeztető és rámutató jelek. Vigasztalnak, 
erősítenek, segítenek sokakat testi-lelki bajok-

ban, miként 
Krisztus is tet-
te ezt „csodákat 
cselekedve”.

Jézus csodái 
folytatódtak és jelen voltak az apostolok életé-
ben és Krisztus egyházában is. Az Apostolok 
cselekedeteiben Péter apostollal (vö. ApCsel 
3,1-8; 5.15; 9,2-41), István diakónussal (ApCsel 
6,8) és Szent Pállal (pl. ApCsel 14,8-10) kapcso-
latban számos „Jézus Krisztus nevében” meg-
történt csodáról olvasunk. Ők is, mint az ószö-
vetségi próféták tudatában voltak annak, hogy 
a csodákat a mindenható Istennek köszönhet-
jük, ahol az ember csak közreműködő eszköz. 

A szentek életében megtörtént „jelek” 
és csodák által is megmutatkozik az 
Evangélium igazsága, egyszersmind 

Krisztus megváltó hatalma, ami nem szűnik 
meg a hit útjára szólítani az embereket az 
Egyház által.  Dolhai Lajos

Lourdes-i csodák

Az egri közösségek mellett vidékről is járnak szép számmal csoportok, 
vállalva a téli sötétség kellemetlenségeit is, olykor akár több száz kilo-
métert utazva. több mint 20 helyről jönnek imádkozni a stúdióba, né-
melyek gyakrabban, mások ritkábban, s mindig vannak új jelentkezők 
is. Mindannyian tudják és érzik, hogy jézus Krisztus nevében jönnek 
össze, s ez az elmagányosodó világban különösen fontos. Hallgatóink 
így nap mint nap számíthatnak a közös imádság erejére, a folyamatos 
lelki útravalóra. tudunk olyan esetekről is, amikor éppen a rádiós ró-
zsafüzér nyomán áradt kegyelem segített embereket eljutni jézushoz.

Középpontban
a család
január 23-a és 26-a között az 
egri Szent jános továbbképző 
Központban több mint 200 ha-
zai és határainkon túli lelkipász-
tor, világi munkatárs, katekéta 
gyűlt össze. Az idei 42. találko-
zó témája a család illetve a plé-
bániai közösségformálás volt, 
de szóltak a 2020-as budapesti 
eucharisztikus kongresszus elő-
készületeiről is.

Országos Lelkipásztori 
Teológiai Napok Egerben

Rózsafüzér a Szent István Rádióban

A közös imádság ereje

Nemrégiben egy emlékezetes imaszolgálat keretében ünnepelte fennállásának 10. évfordulóját a fertálymesteri testület imacsoportja, mely rend-
szeresen imádkozza a rózsafüzért a Szent István Rádióban. ezt az ünnepi alkalmat jelenlétével megtisztelte ternyák Csaba érsek úr.

több mint 200 hazai és határainkon túli lelkipásztor, világi munkatárs, 
katekéta gyűlt össze a négy évtizedes múltra visszatekintő rendezvényen
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A Magyar Katolikus Püspöki 
Konferencia és a Magyarorszá-
gi Egyházak Ökumenikus Taná-
csa 2017. január 15. és 22. kö-
zött újra imahetet hirdetett a 
Krisztus-hívők egységéért. Ez 
az egy hét azt jelentette, hogy 
különböző felekezetek tagjai 
találkoztak, együtt imádkoztak 
és énekeltek.  

Az Egyházak Világtanácsa az 
idei imahét anyagának összeál-
lítására a Németországi Keresz-
tény Egyházak Tanácsát kér-
te fel. A programsorozat álta-
luk választott idei témája a meg-
békélés, mottója a Pál apostol 
Korintusiakhoz írt második leve-
léből vett mondat: „Krisztus sze-
retete sürget minket”.

Január 15-én, vasárnap Eger-
ben mindenki a saját templomá-
ban tartotta a nyitó istentiszte-
letet. Az egri bazilikában Szabó 
József Béla, a Hittudományi Főis-
kola tanára mutatta be a szentmi-
sét. Hétfőn a református templom-
ban tartották az ökumenikus is-
tentiszteletet, az igehirdető Dem-
kó Balázs görögkatolikus parókus 
volt. Kedden a Baptista imaház-
ban Aklan Béla Sándor evangéli-
kus lelkészt, szerdán az evangé-
likus templomban Lengyel Gyula 
erdőtelki plébánost hallgathatták 
meg a hívek. Csütörtökön az egri 
bazilikában Fabinyi Tamás evan-
gélikus püspök volt a meghívott 
vendég, akit Ternyák Csaba egri 
érsek köszöntött.

Ternyák Csaba érsek elmond-
ta, hogy ebben az évben a Wit-
tenbergből indult reformáció 

500. évfordulójáról emléke-
zünk. Hangsúlyozta, ez jó alka-
lom, hogy emlékezzünk mindar-
ra, ami a reformáció kapcsán tör-
tént. Rámutatott: Pál apostol ar-
ra kér minket, hogy dicsérjük és 
magasztaljuk együtt az Istent, a 
testvérekkel egységben.

Fabinyi Tamás evangélikus 
püspök beszámolt arról, hogy 
2016. október 31-én a Lutheránus 
Világszövetség alelnökeként ő is 
ott volt a svédországi Lund vá-
rosában azon az összejövetelen, 
amely a reformáció évfordulója 
alkalmából meghirdetett emlék-
év nyitánya volt.  A programon 
részt vett Ferenc pápa is.

A katolikus egyházfő látoga-
tása bemutatta azt a szentszéki 
törekvést, amely a többi keresz-
ténnyel való kapcsolat javítását 
és az egymás közötti párbeszé-
det célozza. 

Fabinyi Tamás hangsúlyoz-
ta: ahogy a tanítványoknak az 

Emmauszi úton, úgy nekünk is – 
az egyes keresztény felekezetek 
tagjainak – egymással beszélget-
ve kell folytatni utunkat. Csak 
így lehet közös ökumenikus ví-
ziónk, hogy együtt legyünk az 
Oltáriszentségben, az Úrvacso-
rában. Kérte a jelenlévőket, le-
gyenek az irgalmas Isten köve-
tei, gyakorolják az irgalmassá-
got felebarátaikkal.

Az egri program pénteken a 
ciszterci templomban folytató-
dott, ahol Taizé-i jellegű imaóra 
keretében az igehirdető Tóth Im-
re református lelkész volt. A li-
turgiát Koós Ede szemináriumi 
prefektus, templomigazgató ve-
zette. Szombaton a református 
templomban zárult az egri ima-
hét, ahol Zentai László nyugal-
mazott baptista lelkész osztotta 
meg gondolatait.

Miskolcon január 15-én, va-
sárnap az Avasi református 
templomban kezdődött az ima-

hét, ahol az igehirdető Papp And-
rás görögkatolikus parókus volt. 
Hétfőn a Búza téri görögkatolikus 
templomban gyűltek össze a hí-
vek, hogy meghallgassák Krank 
József ortodox parókust, kedden 
a  Belvárosi evangélikus temp-
lomban pedig Kalna Zsolt mino-
rita szerzetes, tartományfőnök 
hirdette az igét. Szerdán a Mino-
rita templomban Csögör Orsolya 
református lelkipásztor, csütör-
tökön a Deszkatemplomban pe-
dig Lipcsák János plébániai kor-
mányzó volt a szónok. 

Pénteken a Belvárosi refor-
mátus templomban Tisza Atti-
la baptista lelkész prédikációjá-
ra gyűltek össze az imahét részt-
vevői. Az imahét kiemelt összejö-
vetele a Miskolci Egyetemen volt, 
ahol az egyházak püspökei Cso-
mós József,  Fabinyi Tamás, Orosz 
Atanáz és Ternyák Csaba osztot-
ta meg gondolatait a kereszté-
nyek egységéről. Homa János

2017. FEBRUÁRII  EGYHÁZMEGYEI HÍREK

Fáji megemlékezés
A BORSOD MEGYEI Fáj települé-
sen született 1721-ben az egyik 
legismertebb magyar jezsuita 
misszionárius, Fáy Dávid. Ha-
lálának 250. évfordulója alkal-
mából, január 15-én szentmi-
sét mutatott be Fájban Ternyák 
Csaba egri érsek. A főpásztor 
szentbeszédében a nap evan-
géliumára, Keresztelő Szent Já-
nos tanúságtételére utalva el-
mondta: Fáy Dávid jezsuita 
missziós munkája is példa szá-
munkra.  A szerzetes Dél-Ameri-
kába ment, hogy hirdesse Isten 
igéjét, eljuttatva így az evangéli-
um tanítását a távoli földrészre. 
A kor politika viszonyai úgy ala-
kultak, hogy a jezsuitákat kiűz-
ték a gyarmatokról, s így Fáy Dá-
vid is Portugáliába került, ahol 
élete végéig ártatlanul börtön-
ben sínylődött. Korunk emberé-
nek is küldetése, hogy tanúsá-
got tegyen környezetében, s így 
szolgálja Istent, vállalva az ezzel 
járó nehézségeket is.

Hittanári képzés
AZ EGRI Hittudományi Főiskola a 
2017/2018-es tanévben a kö-
vetkező hittanári képzéseket in-
dítja: osztatlan hittanári szak 
(4 év) egyszakos vagy kétsza-
kos formában. A kétszakos kép-
zést választók, az Eszterházy Ká-
roly Egyetemen vendéghallga-
tóként a következő tanárszakok 
valamelyikét vehetik fel a hitta-
nári szak mellé: magyar, történe-
lem, ének, német és angol. Az 
egyszakos képzésre az EGHF sa-
ját jelentkezési lapján kell jelent-
kezni (május 15-ig), a kétszakos 
képzésre pedig az országos köz-
ponti felvételi eljárásban (febru-
ár 15-ig). A következő tanévben 
is lesz pedagógusok számára a 
2 féléves hitoktatói szakirányú 
továbbképzés. 2017 szeptem-
berétől új képzésként hirdetjük 
az osztatlan hittanár-nevelő sza-
kot rövid képzési ciklussal, peda-
gógusi diplomával rendelkezők 
számára. A képzési idő a korábbi 
végzettség függvényében kerül 
kiszámításra. Bővebb információ 
a főiskola honlapján (www.eghf.
hu) olvasható.

Adomány Kálban
TŰZIFA-ADOMÁNYOZÓ akciót szer-
vezett a káli egyházközség. A 
kezdeményezés helyi összefo-
gás eredménye volt. „Ebben a 
szokatlanul hideg, havas időjá-
rásban különösen nagy fi gyel-
met kell fordítani azokra a rá-
szorulókra, akik sokszor önhi-
bájukon kívül nem tudják biz-
tosítani a meleg szobát. Ezért 
az egyházközség úgy döntött, 
hogy saját fakészletéből, illet-
ve helyi vállalkozók felajánlásá-
ból, valamint az önkormányzat 
közreműködésével, akik a te-
herautót biztosították, rászoru-
ló családok számára körülbelül 
70-80 mázsa fát osztunk szét. 
Tudjuk jól, hogy rászorulók a mi 
közvetlen környezetünkben is 
vannak” - foglalta össze az ak-
ció lényegét Artner Péter, káli 
plébános.

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

                     A
közreműködésével.

Kedvezményes előfi zetés:
06-40/510-510

Sokáig fösvénykedtem, 
Mint a hörcsög.
Éléskamráimba hordtam
Az éltető magvakat,
Mindig a télre,
Mindig a hét szűk esztendőre.

Ma már tudom,
A tartalék
Romlékonyabb, mint a gomba,
A fölösleg kártékonyabb,
Mint a jégeső, a sáskajárás.
Csak, aki mindenét szétosztja,
Kegyelmet csak az remélhet.

A HÓNAP VERSE

Parancs János (1937 -1999) 
költő, műfordító, szerkesztő, Jó-
zsef Attila díjas.Ötvenhatban el-
hagyta az országot. Párizsban a 
Sorbonne-on matematikát, fran-
cia nyelvet és irodalmat hallga-
tott. Megalapította és szerkesz-
tette a Párizsi Magyar Műhely c. 
folyóiratot. 1964-ben hazajött,a 
Petőfi  Irodalmi Múzeumban, majd 
a Magvetőnél  dolgozott. 1992-
től főmunkatárs lett az Új Ember-
nél. Lírájában egyszerre van jelen 
a moralista és szatirikus hang, a 
pátosz, az önirónia, a szenvedély 
és a tárgyilagosság.

Tóth Imre református lelkész, Zentai László nyugalmazott baptista lelkész, Fabinyi Tamás evangélikus püs-
pök és Ternyák Csaba egri érsek együtt imádkozott az egri bazilikában a megjelent hívekkel

 Parancs János

A szegénységről

A Szent Gellért-díjban részesült 
Pethőné Tóth-Fekete Katalin a 
Szent György Katolikus Általá-
nos Iskola tanítónője, Jászalsó-
szentgyörgyről. Az elismerést 
Ternyák Csaba egri érsektől ve-
hette át. Pethőné Tóth-Fekete 
Katalin tanítónő, drámapedagó-
gus 1985-től dolgozik az iskolá-
ban. Mérhetetlen türelemmel 
és vidám derűvel fordul a gyer-
mekek felé. Néptánc tanításával 
gazdagítja a község és az iskola 
kultúráját. Az egyházi és iskolai 
ünnepek műsorainak aktív köz-
reműködője. 

– Egy jászsági településen, 
Jászladányban nőttem fel – 
mondta. – A középiskolai tanul-
mányaimat Újszászon végez-
tem. Óvodás korom óta szeretek 
verset mondani, énekelni, ezért 
olyan pályát szerettem volna vá-
lasztani érettségi után, ahol eze-
ket továbbra is művelni tudom. 
Így jelentkeztem a Jászberényi 
Tanítóképző Főiskolára, ahová 
felvételt is nyertem ének szak-
kollégiumba.

A diploma megszerzése után 
Jászalsószentgyörgyön helyez-
kedtem el. 1986-ban férjhez 
mentem és Jászberénybe költöz-
tem, majd megszületett a fiam 
és a lányom. A GYES után visz-
szamentem az iskolába, azóta, 
31 éve itt dolgozom. Alsó tagoza-
ton magyar nyelvet, irodalmat, 
éneket tanítok, énekkart, nép-
tánc- és drámaszakkört veze-

tek és osztályfőnöki feladatokat 
látok el. 2002-ben elvégeztem a 
tánc és dráma szakot az egri ta-
nárképző főiskolán. Azóta, mint 
tánc- és drámapedagógus segí-
tem az iskolai műsorok szerve-
zését és megvalósítását, és szak-
köröseimmel rendszeresen fellé-
pünk a községi rendezvényeken 
is. Mindig fontosnak tartottam a 
népi hagyományaink megisme-

rését, ápolását. Több évig tag-
ja voltam a Jászberényi Hagyo-
mányőrző Egyesületnek. Arra 
törekszem az iskolában is, hogy 
megismertessem a gyerekekkel 
szűkebb környezetünk, a Jász-
ság népszokásait, táncait, éneke-
it, népi gyermekjátékait.

Amikor 2012-ben egyházi is-
kola lettünk, lelkes gyerekekkel 
és pedagógus társaimmal ének-

kart szerveztünk, ahol egyhá-
zi ifjúsági dalokat tanultunk, és 
a diákmiséken gitárkísérettel, 
ezekkel dicsértük az Urat, és di-
csérjük ma is. A legkisebbekkel 
hétfő reggelente a hitoktatóval 
együtt beszélgetünk a vasárnapi 
evangélium tanításairól és sokat 
éneklünk. Így próbáljuk Jézus ta-
nításait közelebb vinni hozzájuk.

A hit ajándékát felnőtt fejjel, 
39 évesen kaptam. A lányom-
mal egyszerre lettem elsőáldozó, 
majd nem sokkal később bérmál-
koztam. Azóta próbálok úgy élni, 
hogy méltó lehessek a Krisztus 
katonája címre. Ez a díj újabb len-
dületet adott, hogy hitemet átad-
jam másoknak is, szeretetre, bé-
kére és a szép meglátására buz-
dítsak. Hálát adok a Jóistennek, 
hogy jó utakat adott a lábam alá 
és vezetett azokon, a családom-
nak, hogy mellettem voltak és tá-
mogattak, Igazgató úrnak és Plé-
bános úrnak, hogy méltónak ta-
láltak, és munkatársaimnak, 
akik együtt örültek velem.

H. J.

„Hogy méltó lehessek a Krisztus katonája címre…”

Pethőné Tóth-Fekete Katalin: ez a díj újabb lendületet adott, hogy hitemet átadjam másoknak is

A januárban kialakult tartósan 
alacsony hőmérséklet ország-
szerte nehézségeket okozott. 
Több ezer család, egyedülál-
ló, idős ember küzdött a hideg-
gel otthonában. Az utcán élők-
nek ezekben a napokban nagy 
szükségük volt segítségre a hi-
degben való túléléshez.

A Katolikus Karitász plébáni-
ai csoportjai és egyházmegyei 
központjai a téli hónapokban 
fokozott figyelmet fordítanak a 
nélkülözőkre. Országszerte fo-
lyamatosan osztanak meleg te-
át és ételt, téli ruhát, takarókat. 
A KaritászPONT hálózat folya-
matosan fogadja az adományo-

kat: meleg ruhát, sapkát, kesz-
tyűt, cipőt, csizmát, takarókat, 
amelyeket mielőbb eljuttatnak 
a rászorulóknak. 

Árvai Ferenc egyházmegyei 
karitász-igazgató atya elmond-
ta, hogy az Egri Főegyházme-
gyei Karitász hetek óta működ-
teti nappali melegedőjét hajlék-

talanok számára. A Szvorényi 
úti épületben 50 adag meleg 
ételt osztanak ki naponta. Az 
elmúlt hetek tartósan alacsony 
hőmérséklete miatt a helyi krí-
zisszállás megtelt, így a ka-
tasztrófavédelemmel együtt-
működve már 24 órában tart 
nyitva az intézmény és 50 fő 

számára biztosít éjszakára szál-
lást, valamint tisztálkodási le-
hetőséget.

A Katolikus Karitász pénz-
beli felajánlást is köszönettel 
elfogad. Az Egri Főegyházme-
gyei Karitász számlaszáma: 
CIB Bank 10700282-48854209-
51100005.

Krízishelyzetben is segít a Karitász

Ökumenikus imahét a 
Krisztus-hívők egységéért
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