
Az Egri Főegyházmegye rózsa-
füzér-társulati tagjai kap-
nak meghívást a főpásztortól, 
Ternyák Csaba érsektől arra a 
lelki napra, amely május 13-án 
9 órakor kezdődik az egri bazi-
likában. A programban az érse-
ki szentmise mellett előadások, 
közös imádságok és tanúságté-
telek szerepelnek.

Újévi körlevelében írta az ér-
sek: „arra szeretném kérni az 
Egri Főegyházmegyében mű-
ködő rózsafüzér társulatok tag-
jait, hogy imádkozzunk és en-
geszteljünk a békéért. A lelki-
pásztorokat pedig arra kérem, 
hogy használják fel ezt az esz-
tendőt a máriás lelkület elmé-
lyítésére, a rózsafüzér imádsá-
gának terjesztésére és a társu-
latok megújítására, új társula-

tok létrehozására az egyház-
községekben és az iskoláink-
ban egyaránt.

Ezért május 13-án, a Fatimai 
jelenés 100. évfordulóján az eg-
ri bazilikában megrendezzük ró-
zsafüzér társulatok egyházme-
gyei találkozóját. Szeretettel hí-
vok és várok minden rózsafüzért 
imádkozó testvérünket, hogy ve-
gyenek részt ezen az imádkozó 
és engesztelő együttléten. 

A fatimai pásztorgyerme-
kek példájára tegyünk eleget 
a Szűzanya felhívásának! Sa-
ját lehetőségeink ismeretében 
ez a leghatékonyabb módja an-
nak, hogy mi is tegyünk a béké-
ért. Ahogy tavaly az irgalmas-
ság zarándokai voltunk, úgy le-
gyünk az idén az engesztelés 
munkatársai!”

A miskolci Fráter György Kato-
likus Gimnázium alapításának 
25. évfordulója alkalmából ün-
nepi műsort szervezett március 
végén a város Nemzeti Színhá-
zában. Az eseményen részt vet-
tek egyházi személyiségek, pat-
ronálók, tanárok, diákok, szülők 
és szimpatizánsok. A megjelen-
teket Lóczi Tamás igazgató atya 
mellett Ternyák Csaba egri érsek 
is köszöntötte. 

Lóczi Tamás köszönetet mon-
dott a tantestületnek, mely hit-
tel, tudással, példával és szeretet-
tel vezeti, segíti a gyerekeket. Az 
ő áldozatos szolgálatuk garancia 
arra, hogy a jövőben is lesz kép-
zett keresztény magyar értelmi-
ség. Megköszönte a technikai 
dolgozók szolgálatát is, akik ezt 
a nagy közös munkát lehetővé te-
szik, mindennap megteremtve 
az emberhez méltó környezetben 
való tanítás feltételeit.

A város nevében Molnár Pé-
ter, az önkormányzat oktatási és 
kulturális bizottságának elnö-
ke, egykori fráteres diák köszön-
tötte az iskolát. Az, hogy a Frá-
ter György Katolikus Gimnázi-
um immár 25 éves, egyértelmű-
en jelzi, hogy ennek az iskolá-
nak van létjogosultsága a város-
ban és az országban. Nem kér-
dés, hogy Miskolc oktatási rend-

szerében nagy szükség van erre 
a gimnáziumra – hangsúlyozta a 
politikus. – Ezt bizonyítja, hogy 
az iskola rövid idő alatt rendkívül 
nagy népszerűségre tett szert. 
Helyes döntés volt a miskolci ön-
kormányzat részéről, hogy visz-
szaadta a gimnázium épületét a 
katolikus egyháznak. 

Ternyák érsek ünnepi be-
szédében arról szólt: mivel bo-
nyolulttá vált a mai ember éle-
te, szüksége volna arra, hogy 
iránymutatást kapjon az életben 
való eligazodáshoz. A katolikus 
oktatás arra vállalkozott és arra 
törekszik, hogy a rábízottak az 
iskoláinkból kikerülve egyfajta 
iránytűvel a zsebükben tudják 
elhagyni az iskolapadot és neki-
kezdeni az életben való eligazo-
dásnak. Hangsúlyozta, hogy az 
a bizonyos iránytű pedig nem 
más, mint a lelkiismeret szava, 
amelyet minden katolikus isko-
la igyekszik kialakítani a rábí-
zott diákokban. Ha ehhez iga-
zodunk életünkben, akkor biz-
tosak lehetünk abban, hogy jó 
irányban haladunk. Nagy hálá-
val tartozunk Seregély István 
érsek úrnak, aki negyedszá-
zaddal ezelőtt azt a bátor dön-
tést hozta, hogy az Egri Főegy-
házmegye iskolafenntartóként 
is szolgálja a jövőt. H. J.

A feltámadt Krisztus életének jelképe a megszentelt tűz, amely 
lángjának szétosztásával és a húsvéti gyertya meggyújtásával kez-
dődött el a nagyszombat esti szertartás az egri bazilikában. Ezután 
felcsendült a Dicsőség. A székesegyházban kigyúltak a fények: a 
világosság győzött a sötétség felett. Feltámadt Krisztus!

– Ma éjjel csodálkozunk rá arra 
a gondoskodó szeretetre, amely-
lyel Isten előkészítette válasz-
tott népét Jézus Krisztus érke-
zésére és a benne felkínált üd-
vösségre az egész világ számá-
ra – fogalmazott homíliájában 
Ternyák Csaba egri érsek. – 

Mindez Krisztus feltámadásá-
ban érte el a csúcspontját, aki-
ben Isten a keresztség által új 
népet gyűjt maga köré szünte-
len, hogy napkelettől napnyuga-
tig tiszta áldozatot mutasson be 
neki.  Feltámadott Krisztus ha-
lottaiból, legyőzte halállal a ha-

lált, és a sírban lévőknek életet 
ajándékozott – hangsúlyozta a 
főpásztor.

A homíliát a keresztég litur-
giája követte, amelyben hat fel-
nőtt járult a beavató szentsé-
gekhez, azaz a keresztséghez, 
a bérmáláshoz és az eucharisz-
tiához. Ezután a hívek újították 
meg közösen keresztségi foga-
dalmukat.

Húsvét vigíliájának szertartá-
sa a székesegyházat megkerülő 
körmenettel ért véget. F. R.

MÁJUS ÜZENETE
„…aki a mennybe felment.”

(A Dicsőséges rózsafüzér 2. titka)

JEGYZET

Május 13-án lesz Szűz Mária fatimai je-
lenésének 100. évfordulója. A katoli-
kus világban mindenütt megemlékez-

nek e jeles évfordulóról. Nagyon sok helyi egy-
házban Mária-évet hirdettek meg a jubileum 
tiszteletére. Az Egri Főegyházmegyében ebből 
az alkalomból megrendezzük az egri baziliká-
ban a rózsafüzér társulatok egyházmegyei ta-
lálkozóját. Nem véletlenül, hiszen a fatimai 
Szűzanya nemcsak a három pásztorgyermek-
től, hanem tőlünk is azt kéri, hogy imádkoz-
zuk buzgón a rózsafüzér imádságot.

Az egyházmegyei találkozó közelségében ér-
demes megismerni a jelenések történetét, az 
ezekhez kapcsolódó üzenetek tartalmát és je-
lentőségét. A legfontosabb esemény 1917. má-
jus 13-án történt, amikor Mária a Fatima 
nevű kisváros melletti völgyben (Béke völgye) 
megjelent három kisgyermeknek (Lucia, Fran-
cisco és Jacinta) akik egy kis nyájat legeltet-
tek. Elmondásuk szerint a „fényes ruhában 
megjelenő hölgy” azt mondta nekik, hogy so-
kat kell imádkozniuk a bűnösök megtérésért, 
mondják rendszeresen engesztelésül a rózsa-
füzért, illetve meghívta őket: hat egymást kö-
vető hónapban ugyanebben az időpontban jöj-
jenek el hozzá. A jelenések hitelességét és az 
üzenetek tartalmát az Egyház kivizsgálta. XI. 
Pius pápa 1930. október 13-án az Isteni Gond-
viselés című rendeletében hivatalosan elfoga-
dottnak nyilvánította, engedélyezte a Szűz-
anya tiszteletét Fatimában.

A Boldogságos Szűz a fatimai jelenések al-
kalmával három dolgot kért. 1. Mindennapi 
rózsafüzér; ima és engesztelés a bűnösök meg-
téréséért. 2. Mária Szeplőtelen Szívének tiszte-
lete, különösképpen az engesztelő első szom-
batok megtartásával. 3. Kérte, hogy a pápa 

ajánlja föl a püspökök testületével együtt a vi-
lágot - Oroszország külön említésével - Mária 
Szeplőtelen Szívének. 

Az üzenetek közül feltétlenül ki kell emel-
nünk, hogy a Szűzanya a júliusi megjelenés 
alkalmával 3 titkot is közölt a látnokokkal. 
Az első titok a pokollal kapcsolatos látomás, 
amely félelmetesnek mondható képekkel mu-
tatja be azt a szenvedést, amely azokra vár, 
akik nem tartanak bűnbánatot, és semmibe ve-
szik Isten törvényeit. A második titok Mária 
Szeplőtelen Szíve tiszteletének a kinyilatkozta-
tása, amely reménycsillag a világ békéje és a 
lelkek üdvössége számára. Jövendölésszerűen 
a második világháborúról is beszél ebben a ti-
tokban, illetve azokról az előre látható mérhe-
tetlen károkról is szól, melyeket Oroszország 
okoz majd az emberiségnek azzal, hogy elpár-

tol a keresztény hittől és totalitárius, kommu-
nista rendszert építi ki. Mária híressé vált mon-
dása: „Az én Szeplőtelen Szívem győzni fog.”

A harmadik titkot Lucia nővér 1944-ben át-
adta a helyi püspöknek, aki azt később el-
küldte Rómába XXIII. János pápának; ebben 
is az emberiség és az Egyház jövőjére vonat-
kozó jövendölések találhatók. Emiatt szoktuk 
azt mondani, hogy a modern kor jelenései 
között kétségtelenül Fatima tekinthető legin-
kább prófétai jellegű üzenetnek. Ez okból VI. 
Pál pápa is úgy rendelkezett, hogy a szöve-
gét nem szabad nyilvánosságra hozni. II. Já-
nos Pál pápa annak érdekében, hogy a hívők 
jobban megérthessék a fatimai Szűzanya üze-
netét, 2000. május 13-án megbízta a Hittani 
Kongregációt, hogy tegye közé a harmadik tit-
kot, megfelelő kommentárral. 

A harmadik titok tulajdonképpen nem 
más, mint annak megjövendölése, hogy 
a 20. században milyen sok szenvedés 

és megpróbáltatás vár Krisztus egyházára. 
Célja pedig buzdítás az engesztelésre, a lelkek 
megmentésére az imádság útján, valamint fel-
hívás a bűnbánatra és a megtérésre. Miként 
az első két titok kulcsszava a „lelkek megmen-
tése”, úgy a harmadik titok kulcsa is a három-
szoros felszólítás. „Bűnbánat! Bűnbánat! Bűn-
bánat!” Ez a felhívás pedig teljes összhangban 
van Jézus tanításával. „Tartsatok bűnbánatot 
és higgyetek az evangéliumban!” (Mk 1,15.)

Dolhai Lajos

Fatima
100 éve

Pünkösd hétfői 
zarándoklat
TERNYÁK CSABA, az egyházme-
gye főpásztora június 5-ére,
Sárospatakra, a hagyományos 
Szent Erzsébet zarándoklat-
ra meghívta Dominik Jaroszlav 
Duka, prágai bíboros érseket. 
Az ünnepre szeretettel várja az 
egyházmegye katolikus intéz-
ményeinek pedagógusait és di-
ákjait. A nap programjában kö-
zös rózsafüzér imádságot, ka-
tekézist, szentségimádást, kon-
certet terveznek, az ünnepi 
szentmise 11 órakor kezdődik, 
amelyre szeretettel várják az 
egyházmegye zarándokait.

Krizmaszentelés
AZ EGRI ÉRSEK meghívta a főegy-
házmegye bérmálkozásra ké-
szülő hittanosait az egri bazili-
kába, a Nagycsütörtök délelőt-
ti krizmaszentelési szentmisére. 
A meghívást több mint ötszáz 
fi atal fogadta el, és vett részt 
azon a szentmisén, amelyen a 
főpásztor megszentelte a bér-
máláshoz használt szent olajat, 
a krizmát, amely a bérmálás ki-
szolgáltatásának eszköze lesz. 
A szertartáson jelen volt a fő-
egyházmegye papsága és a hí-
vek sokasága.

HÍREK

Húsvéti vigília Egerben

A szertartás során hat felnőttet keresztelt meg a főpásztor

Az intézmény diákjai is felléptek az ünnepi műsorban

A lelkiismeret iránytűjét 
kapják a diákok

Május 13: egyházmegyei 
találkozó a bazilikában Anyák napja alkalmából 

szeretettel köszöntjük
 az édesanyákat

és a nagymamákat!

Az Egri Római Katolikus Egyete-
mi Lelkészség szokásos keddi ka-
tekézise keretében, 2017. április 
4-én megalakult az első Egyete-
mi Rózsafüzér Társulat. Az Egri 
Főegyházmegyében a fatimai je-
lenés 100. évfordulója kapcsán 
Ternyák Csaba érsek újévi körle-
velében arra kérte a lelkipászto-
rokat, hogy új rózsafüzér társu-
latokat hozzanak létre az egyház-
községekben és az iskolákban.

Az összejövetelen Füleczki 
István egyetemi lelkész kiosz-
totta azoknak a hallgatóknak az 
első rózsafüzér-titkokat, akik 
vállalták, hogy napi egy tized ró-
zsafüzért elimádkoznak, adott 
szándékra. Az első hónapban az 
egyetem hallgatóiért imádkoz-
nak a tagok. Az április elején 
megalakult imacsoporthoz az-
óta már többen is csatlakoztak 
az egyetemisták közül.

Az ünnepélyesen kiosztott 
imalapokat Maksó Péter diakó-
nus áldotta meg. A lelkészsé-
gi tagok és az egri Segítő Szűz 
Mária Egyetemi Leánykollégi-
um lakói alkotják jelenleg a ró-
zsafüzér társulatot, de minden 
hallgatót szívesen várnak és fo-
gadnak, akik ilyen módon is ter-
jeszthetik a Máriás-lelkületet és 
imádkoznának a minden hónap-
ban változó imaszándékokra.

Rózsafüzér társulat az egyetemen



Csuzdi Jánosné, az adácsi Szent 
Jakab Katolikus Általános Isko-
la és Sportiskola dolgozója a Pro 
Magnanimitate Tua (Nagylelkű-
ségedért) díjat vehette át Ternyák 
Csaba egri érsektől. Az egyházi 
iskolák dolgozói közül idén egye-
dül ő kapott ilyen elismerést.  

Csuzdi Jánosné az iskola me-
legítőkonyhájában dolgozik, 
ahol egyedül látja el feladatát. Ő 
készíti el a reggelit és az uzson-
nát. Az ebédet pedig ő melegíti 
fel és osztja ki a diákok között. 

– Gyöngyösön születtem 
1965-ben, de Adácson nevelked-
tem – mondta  Csuzdi Jánosné. 
– Hittanra jártam, elsőáldozó, 
majd bérmálkozó voltam. Szüle-
im – nővéremmel együtt – min-
dig arra neveltek, hogy keresz-
tényként éljünk, segítsünk min-
den emberen, ha módunk nyílik 
rá. Először varrónőként dolgoz-
tam, majd 1997-ben kerültem 
ide. Jó váltásnak bizonyult, hi-
szen mindig szerettem a kony-
hában tevékenykedni.  

– Munkáját kifogástalanul, 
példamutató felelősségtudattal 
végzi – tudtuk meg Juhászné 

Varga Márta igazgató asszony-
tól. – Ha marad étel, akkor abból 
megeteti azokat a kisdiákokat, 
akik még éhesek maradtak. Jól 
tud a gyerekek nyelvén beszél-
ni, bizalommal fordulnak az ő 
„Jolika néni”-jükhöz. Több alka-
lommal is előfordult, hogy az ott-
honra vásárolt kenyeréből adott 
azoknak a tanulóknak, akik a 
délután folyamán még megéhez-
tek. Az étkező és a konyha min-
dig ragyog a tisztaságtól. Fontos 

neki, hogy a gyerekek örömmel 
jöjjenek az ebédlőbe és otthon 
érezzék magukat.

Fiatalon lett özvegy. Két – ma 
már felnőtt fiát – egyedül nevel-
te fel. Rendszeresen részt vesz 
az egyházközség életében.  Ün-
nepek előtt jelentkezik a temp-
lom nagytakarítására.  Aktív 
tagja a helyi plébániai karitász 
csoportnak. Rendíthetetlen hite, 
vallásos élete mintát ad az isko-
la közösségének. Homa János

Teremtésvédelmi Napot hir-
detett meg az Egri Főegyház-
megyében Ternyák Csaba ér-
sek március 25-re, Gyümölcs-
oltó Boldogasszony ünnepére. 
A főegyházmegye fenntartá-
sában működő köznevelési in-
tézmények vezetőit arra kérte, 
hogy e napon – Ferenc pápa 
Laudato si (Áldott légy) kezde-
tű enciklikája szellemében – a 
helyi közösség összefogásával, 
az önként jelentkezők bevoná-
sával tisztítsanak meg, keltse-
nek életre szemetes, rendezet-
len területeket. A főpásztor ké-
réséhez csatlakoztak az egy-
házmegye katolikus iskolái. 

Az egri érsek teremtésvédelmi re-
ferensnek nevezte ki dr. Németh 
Zoltánt, akinek az elkövetkezők-
ben feladata lesz átfogó stratégia 
készítése az egyházmegye iskolái 
és diákjai számára.

Az akció néhány fontos rész-
letéről a következőkben számo-
lunk be.

Mintegy 80 önkéntes – diák, 
pedagógus és egyházi munka-
társ – közreműködésével meg-
tisztult Egerben az Egerbakta fe-
lé vezető útnál található határke-
reszt és környéke. Ternyák érsek 
az egri program előtti köszöntő-
jében emlékeztetett: a pápa fel-
hívja figyelmünket a teremtett 
világ iránti felelősségre, s ne-
künk tennünk is kell valamit. A 
következő generációt, a föld örö-
köseit arra kell nevelni, hogy vi-
gyázzanak ők is a földre. Ezután 
köszönetet mondott mindazok-
nak, akik felkarolják az ügyet, 
köszönet jár ezért Eger önkor-
mányzatának, a Városgondo-
zás Kft-nek és persze az önkén-
teseknek, akik eljöttek. A hely-

színre szállított konténerek ha-
mar megteltek, a fiatalok és ta-
náraik, szülők és önkéntesek a 
főpásztorral közösen rövid idő 
alatt megszépítették az egriek 
körében „vörös kereszt”-ként is-
mert határkereszt környékét.

A miskolci Szent Imre Római 
Katolikus Általános Iskola tanu-
lói és tanárai kitakarították az is-
kola környezetét és a Szinva me-

der Réz utca és Acél utca közötti 
területét. A sárospataki Szent Er-
zsébet Katolikus Általános Iskola 
a római katolikus temetőben kör-
nyezetrendező munkát végeztek. 
A mezőkövesdi Széchenyi István 
Katolikus Középiskola által ren-
dezett környezetvédelmi prog-
ramon 193 tanuló és 23 tanár 
vett részt. A diákok a városi te-
mető kerítésének festése mellett 

szemetet és szerves hulladékot 
gyűjtöttek.

A törökszentmiklósi Bercsényi 
Miklós Katolikus Gimnázium 
és Kollégium, Általános Iskola, 
Óvoda tanulói a barokk templom 
kertjét tették rendbe, valamint a 
dombtetőn lévő kis templomhoz 
vezető lépcsősort és az Ipolyi Ar-
nold teret tisztították meg. A kar-
cagi Györffy István Katolikus Ál-
talános Iskola alsósai az iskola-
udvar tavaszi nagytakarítását 
végezték. A felsősök kerékpár-
ra pattanva a Zádor-híd és kör-
nyékének megtisztítását tűzték 
ki célul, mely természetvédelmi 
terület és egyben Karcag város 
kultúrtörténeti értéke is.

Hevesen a Szent Gellért Kato-
likus Általános Iskola, valamint 
pélyi és tarnaszentmiklósi tagis-
koláinak diákjai a pedagógusok, 
a szülők, az önkormányzat ösz-
szefogásával rendezettebbé tet-
ték az iskolát és közvetlen kör-
nyezetét, valamint a települé-
sek kegyhelyeit, sírkertjeit és a 
templomok környékét. 

Egerben az Érseki Szent József 
Kollégium diákjai a kollégium 
környékén és az egri bazilika kö-
rül gyűjtötték össze a szemetet, a 
szétdobált hulladékot. Gyöngyö-
sön a II. Rákóczi Ferenc Katoli-
kus Általános Iskola és tagintéz-
ményeinek mintegy 130 tanuló-
ja vett részt a munkában. Tiszta 
lett az iskola kertje és a templo-
mok környezete. A káli Gárdonyi 
Géza Katolikus Általános Iskola 
valamennyi tanulója és pedagó-
gusa részt vett a programban. 
Az alsó tagozatosok és az ötödi-
kesek a falu utcáit, a felső tagoza-
tosok a település határában lévő 
szeméttel borított területet tisz-
tították meg.  H. J.
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Nyílt hétvége 

ÁprIlIs 7. és 9. között nyílt na-
pot és hivatás hétvégét tartot-
tak az Egri Érseki Papnevelő In-
tézetben. Pénteken keresztút 
és szentségimádás, szomba-
ton főiskolai bemutató órák, ta-
núságtételek, rózsafüzér és sze-
mélyes beszélgetések várták az 
érdeklődőket. Vasárnap az egri 
érsekkel találkoztak a résztve-
vő fiatalok, aki ezt követően ün-
nepi virágvasárnapi szentmi-
sét celebrált az egri bazilikában, 
amelyen a hivatás hétvége ven-
dégei is részt vettek. A szentmi-
se után szabó józsef spirituális 
kérte Isten áldását a résztvevők 
és a szervezők életére.

Egerszalóki 
találkozó
Az Idén július 12 és 16 között 
kerül sor a 34. Egerszalóki Ifjú-
sági Találkozóra és Lelkigyakor-
latra, melynek mottója: „Kap-
tunk jelet”. Az ötnapos prog-
ramban a szentmisék mel-
lett, a megszokott módon elő-
adások, zenei programok, kon-
certek, kiscsoportos beszél-
getések várják a résztvevő-
ket. További információ: www.
szalokitalalkozok.hu honlapon.

Tiszaújvárosi 
iskolafejlesztés
HAmArosAn kezdődik a tiszaúj-
városi szent István Katolikus 
általános Iskola épületének 
energetikai fejlesztése. A pro-
jekt összköltsége: 170 millió fo-
rint. A beruházás célja, hogy 
az épület energetikai mutatói 
megfeleljenek a mai kor és jog-
szabályok előírásainak, csök-
kentve ezzel az épület káros 
anyag kibocsátását, az üzemel-
tetési és fenntartási költsége-
ket. A projekt finanszírozása az 
Európai unió támogatásával, a 
Kohéziós Alap Társfinanszíro-
zásával, a Környezeti és Ener-
giahatékonysági Operatív Prog-
ram keretén belül valósul meg.

Hittanári képzés
Az EgrI Hittudományi Főiskola 
2017/2018-as hittanári egysza-
kos képzéseire még lehet jelent-
kezni. A következő tanévben is 
lesz pedagógusok számára a 2 
féléves hitoktatói szakirányú to-
vábbképzés. 2017 szeptembe-
rétől új képzésként hirdetjük az 
osztatlan hittanár-nevelő sza-
kot rövid képzési ciklussal pe-
dagógusi diplomával rendelke-
zők számára. A képzési idő a ko-
rábbi végzettség függvényében 
kerül kiszámításra. jelentkezé-
si határidő: május 15. Bővebb 
információ a főiskola honlapján 
(www.eghf.hu) olvasható.

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 előfizetés:
06-40/510-510

számok s szavak játéka volnál
te harmatos virágfüzér?
Vagy égi jel, mely szebb a holdnál
s csillagtalan magasba ér?

Korallok lánca mérhetetlen
nagy tengerek tajtékain,
hol szikrázó égre freccsen
az ostromló, habtiszta rím.

Zarándokéveink szelíd barátja,
magányos estek csillaga,
telünknek melengető lángja,
nyarunknak hűs fuvallata.

Te vagy a hozzánk simult zsoltár,
nekünk való, mennybéli dal.
szomjas lelkünkre harmatozzál
mélyből szökkent, élő ital.

s kinek övét köríti éked:
titkos értelmű szép Virág,
ragyogtasd szűzi fényességed
szeplőtelen sugárzatát!

A HónAp vErsE

Tűz Tamás, született Makkó La-
jos (1916 – 1992) magyar költő, 
író, katolikus pap. Az 1956-os for-
radalom után nyugatra távozott, 
ahol a magyarság érdekében te-
vékenykedett papként, költőként, 
irodalomszervezőként. 1966-ban 
kezdeményezésére jött létre az 
Amerikai Magyar Írók csoportja. 
A clevelandi Árpád Akadémia tag-
ja volt. Verseit többek közt a pári-
zsi Irodalmi Újság, a müncheni Új 
Látóhatár és Nemzetőr, a római 
Katolikus Szemle közölte. Számos 
kötete jelent meg az emigráció-
ban. Az első Nyugtalan szárnyakon 
(1959), az utolsó És most mi lesz, 
kariatida? címmel (1985). Magyar-
országon az 1970-es évektől kö-
zölték verseit különböző folyóira-
tok. 1987-ben adtak ki válogatást 
költeményeiből (Hét sóhaj a he-
gyen, 1987). A kanadai Hamilton-
ban hunyt el, hamvait hazahozták, 
Győrben helyezték örök nyugalom-
ra. A szív jogán című posztumusz 
kötete 1993-ban jelent meg.

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola tanulói Hevesen, Pélyen és 
Tarnaszentmiklóson tették rendbe a kegyhelyeket, temetőket

A miskolci Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola diákjai a Szin-
va patak medrét is megtisztították

 Tűz Tamás

Szentolvasó 

Április 8-án tartották az idei 
Eged-hegyi keresztutat, mely 
nagyböjtben fontos imaalkalom 
az egri és Eger környéki hívek-
nek. A Dobó téri Minorita temp-
lom előtt gyülekeztek a résztve-
vők, ahonnan az első stáció el-
imádkozása után énekelve in-
dultak az Egedre.

Lóczi Tamás katolikus lelki-
pásztor a keresztút összetett je-
lentéstartalmáról beszélt: „Érde-
kes, hogy ugyanazokat a szent-
írási szakaszokat olvassuk fel 
évről évre, s talán már kívülről 
tudjuk az egyes szakaszokat, és 
mégis újat tud adni ugyanaz a 
szöveg. Gyermekkoromban a ke-
resztút fizikai fájdalma érintett 
meg legjobban. Egy pár éve job-
ban fájnak azok a szavak, ame-
lyeket a tanítványaitól kapott 
Jézus, amikor Péter azt mond-
ta: nem ismerem azt az embert. 
Amikor azok fordítottak hátat 
neki, akikben megbízott.” 

A menet öt óra gyaloglás után 
érkezett az Eged csúcsára, ahol 
elhelyezték a keresztet. A Fő-

egyházmegyei Ifjúsági Iroda ál-
tal szervezett imádságos túra a 
megjelent atyák közös áldásával 
ért véget.

Negyedik alkalommal rendez-
ték meg április 1-jén Miskolcon 
a városi keresztutat. Mint az elő-
ző években, most is a Szent An-
na templomtól indult a több száz 
résztvevő, köztük sok gyerek: a 
Szent Imre, a Gárdonyi, a Vörös-
marty, a Szent Ferenc Katolikus 
Általános Iskolák, és a fennállá-
sa 25. évfordulóját ünneplő Frá-
ter György Katolikus Gimnázi-
um diákjai. A szertartást Miko-
lai Vince főesperes, diósgyőri 
plébános vezette és Szarvas Pé-
ter kerületi esperes, a Szent An-
na templom plébánosa szervez-
te. Az elmélkedés szövegét min-
den állomáson egy-egy plébánia, 
egyházi iskola, a városi karitász 
tagjai, a Keresztény Értelmiségi-
ek Szövetsége miskolci csoport-
ja, szerzetesek - jezsuiták és Te-
réz anya nővérei -, rózsafüzér 
társulatok tagjai olvasták fel és 
vitték a keresztet.

Keresztút Egerben 
és Miskolcon

Önzetlenül a gyermekekért 

Nagylelkűségedért díjat kapott

Teremtésvédelmi Nap

Jól tud a gyerekek nyelvén beszélni, bizalommal fordulnak hozzá

Ternyák Csaba érsek 2017. már-
cius 28-i hatállyal az Egri Fő-
egyházmegye sajtóreferensi fel-
adataival bízta meg Bérczessy 
Andrást, a Szent István Rádió és 
Televízió igazgató-főszerkesztő-

jét. A főpásztor, a rádió stúdiójá-
ban a közös Úrangyala imádsá-
got követően a munkatársak kö-
rében ismertette a megbízással 
járó feladatokat és adta át az er-
ről szóló dokumentumot.

Főegyházmegyei 
sajtóreferens kinevezése

A Magyar Katolikus Egyház az 
idei évben is segíti az adózók 
tájékozódását az 1%-os kam-
pány során. Részletek a http://
johelyrekerul.hu honlapon ta-
lálhatóak. Ha már az adóható-
ság elkészítette, vagy Ön bead-

ta adóbevallását, de még nem 
rendelkezett az 1% felajánlásá-
ról, ezt a bevallástól függetlenül 
is megteheti az EGYSZA nyom-
tatvány kitöltésével, amelyet az 
adóhatósághoz legkésőbb május 
20-ig kell eljuttatni. Munkálta-

tói adómegállapítás esetén a ki-
töltött EGYSZA nyomtatványt 
borítékba kell tenni, rá kell írni 
a saját adószámát és a ragasztá-
son átnyúlóan rá kell írni az adó-
zó nevét. Ez esetben a leadási ha-
táridő május 10.

A szja 1%-ának felajánlásáról


