
Családias, szűk körben mutatott 
be ünnepi szentmisét Ternyák 
Csaba egri érsek a Redemptoris 
Mater Missziós Szeminárium 
kápolnájában abból az alkalom-
ból, hogy a szeminárium négy 
kispapja, Resch András, Resch 
Tamás, Noel Benedict Tajos és 
Thiagó Jackson Costa egy lépés-
sel közelebb került a papszen-
teléshez. Köszöntő szavaiban 
Ternyák érsek köszönetét fejezte 
ki, hogy a Szemináriumban ta-
nuló kispapok vállalták, hogy az 
otthonuktól távol, a nyelvi nehéz-
ségeket leküzdve készülnek a pa-
pi hivatásra.

„Egy nagyon nagy örömün-
nep volt számunkra, hiszen 
négy kispapunk kapta meg az 
ad missio-t, ami azt jelenti, hogy 
az egyház, az Egri Főegyházme-
gye főpásztorának döntése által 

elfogadta őket a szent rendek-
re való jelöltek közé. Nálunk ez 
olyan jelentéssel is bír, hogy ez 
nem csak egy beöltözés, hanem 
mostantól kezdve még inkább 
készülnek a papi hivatásra, erre 
a szolgálatra, és ennek a jeleként 
mindig papi civilben lesznek” – 
foglalta össze az eseményt Ailer 
Gellért, a Redemptoris Mater 
Missziós Szeminárium vicerek-
tora. A szeminárium 16 kispapja 
közül 13-an a házban tanulnak, 
hárman pedig missziós gyakor-
laton vesznek részt.

Resch Tamás, kispap elmon-
dása szerint: „A misszió egy na-
gyon tág fogalom. Miskolcon a 
Missio ad gentes közösségnek va-
gyok a része, Skublics Máté atya 
mellett dolgozom. Ez azt jelenti, 
hogy együtt imádkozunk, együtt 
dolgozunk a közösségért.”

Urunk bemutatása napján, Gyer-
tyaszentelő Boldogasszony ünne-
pén a megszentelt életért, a szer-
zetesi hivatásokért imádkoztak 
az egri bazilikában.

Ternyák Csaba egri érsek 
szentbeszéde kezdetén az Isten 
melletti egyéni döntés fontossá-
gára világított rá.

„Mi nem azért lettünk az Úr vá-
lasztottai, az Isten lefoglalt tulaj-
dona, mert a törvény előírta, hogy 
az elsőszülött fiúgyermeket az Is-
tennek kell szentelni. Mi magunk 
válaszoltunk az Úr meghívására, 
meghallva az ő szelíd és halk sza-
vát; mi magunk válaszoltunk 
igennel arra, hogy a megszen-
telt élet szerint szeretnénk élni. 
Minden gyengeségünkkel, min-
den törékenységünkkel együtt 
is, amelyet mindannyian napról 
napra megtapasztalunk.  Mégis, 
mivel tekintetünket nem önma-
gunkra vetjük, hanem arra, aki 
meghívott bennünket, az ő ere-
je, és az ő tisztasága arra bátorít 

minket, hogy az ő nyomdokaiba 
lépjünk.”

„Sokszor fordulunk imádsága-
inkban az Istenhez hogy tisztítsa 
meg szívünket. Érezzük azt, hogy 
önmagunktól nem válhatunk tisz-
tává. A megszentelt gyertyát azért 
tartjuk ma a kezünkben, hogy 
szimbolikusan kifejezzük: azt sze-
retnénk, hogy Krisztus világossá-
ga ragyogja be az utunkat” – fogal-
mazott a főpásztor. A főpásztor rá-
mutatott továbbá: az Isten sokszor 
megengedi, hogy megtapasztal-
juk gyengeségünket, de ezt azért 
teszi, hogy lássuk, mi sem va-
gyunk többek, különbek a másik 
embernél, valamint, hogy felis-
merjük, ezt a gyengeséget csakis 
az Ő erejével tudjuk legyőzni.

A főpásztor végül örömét fejez-
te ki, hogy az Egri Főegyházme-
gye területén számos helyen szol-
gálnak szerzetesek, akik – mint 
fogalmazott – Krisztus szeretetét 
közvetítik azok számára, akikkel 
nap mint nap találkoznak.

A hazánkban működő katolikus 
iskolák vezetői számára tartott 
értekezletet a Katolikus Peda-
gógiai Intézet február 10-én a 
budapesti Szent Margit Gimná-
ziumban. A megjelenteket Tok-
ár Imre P. János OFM intézetve-
zető köszöntötte, aki elmond-
ta, hogy a Magyar Katolikus 
Egyház – a tagintézményekkel 
együtt – 636 köznevelési intéz-
ményt tart fenn, amelyekben  
122 796 diák tanul és 11 894 
pedagógus tevékenykedik. 

Ezt követően Ternyák Csaba egri 
érsek, a Magyar Katolikus Püs-
pöki Konferencia Katolikus Is-
kolabizottságának elnöke tartott 
előadást „A katolikus közoktatá-
si intézményrendszer bővülése” 
címmel. Elmondta, hogy a 2010-
ben megalakult Országgyűlés 
egyik első döntésével megköny-
nyítette az önkormányzati isko-
lák átadását az egyházi fenntar-
tóknak.  Ekkor kapott jelentős 
lendületet az a folyamat, amely 
az 1990-es rendszerváltással 
megkezdődött, amikor az egyhá-
zak korábbi iskoláik egy részét 
visszakapták. 2010 után,  új fel-
tételek mellett, főként  az ország 
keleti megyéiben nőtt jelentősen 
az egyházi iskolák száma. 

A legnagyobb változás azon-
ban nem csak a számszerűség-
ben mutatkozott, hanem abban 
a tényben is, hogy a szülők aka-
ratából olyan iskolák is egyházi 
fenntartásba kerültek, amelyek 
korábban soha nem voltak azok. 
Az előadó hangsúlyozta, hogy 
mégsem a számszerű bővülésről 
és annak okairól akar beszélni, 
hanem inkább programot sze-

retne adni. Majd kiemelte: „Az 
egyháznak kétségtelenül türel-
met kell gyakorolnia mind a di-
ákok, mind a pedagógusok irá-
nyában. Nem akarja rákénysze-
ríteni senkire sem Istent, sem 
Krisztust, sem az evangéliumot. 
Tiszteletben tartjuk pedagógu-
saink lelkiismereti szabadságát. 
Nekik pedig tiszteletben kell tar-
taniuk és segíteniük a fenntartó 
céljait. Ezért az intézményeknek 
egyre inkább irányba kell állni-
uk. Itt megkerülhetetlen az igaz-
gatók felelőssége! Az állandó elő-
rehaladás, bővülés igénye embe-
rileg, szakmailag és lelkiségben 
olyan program, amely iskoláink 
jellemzője kell legyen.” 

Így folytatta: “Az iskola akkor 
lesz katolikus, ha oda Valaki  be-
költözik. Ezt nem lehet elhallgat-
ni. Ha egy katolikus iskola nem 
jól működik, akkor elsősorban 
a katolicitásával van a baj. Is-
ten nélkül nem lehet jó egyhá-
zi iskolát vezetni. Krisztus és az 
evangélium a kulcs. Ezek nélkül 

nincs egyházi iskola. Ha csak a 
táblát és a díszleteket cseréljük 
ki, az nem elég a hatékony neve-
léshez, az átalakuláshoz. Nem 
tudjuk megspórolni a jó példát. 
Az az igazgató, aki nem belső 
meggyőződésből jár templom-
ba, annak sokszor a munkatár-
sai  sem tesznek így, ezért aztán 
a diákok és a szülők sem. Temp-
lom nélkül pedig nem lehet ha-
tékony az egyházi iskola. Lehet 
úgy csinálni mintha, de hiány-
zik a vonzás.” 

Az előadó felhívta a figyelmet 
Ferenc pápa gyakran idézett 
mondatára, amely iskoláinkra 
is érvényes: „Az egyház nem az 
erőszakos térítés, hanem a von-
zás által növekszik.” 

A Szentatya, amikor a nevelé-
si kongregáció tagjaival találko-
zott három területet jelölt meg. El-
sőként a nevelés humánussá téte-
léről beszélt. Az iskola az emberi 
személy teljes kibontakoztatását 
kell, hogy szolgálja. A fiatalokat 
hozzá kell segítenie ahhoz, hogy 

egy szolidárisabb és békésebb vi-
lágot építhessenek. Egy másik 
szempont, amire a pápa rámuta-
tott a párbeszéd kultúrájának az 
erősítése. A katolikus iskolák mu-
tassanak példát a párbeszédre, a 
találkozásra, a kulturális és val-
lási különbözőségek értékelésére. 
Ferenc pápa arra is kér bennün-
ket, hogy segítsünk elhinteni a re-
mény magvait az iskolákban. Nö-
vekedjünk a reményben! Az érsek 
végül arra kérte a jelenlévőket, 
hogy közösségeket építve mun-
kálkodjanak azért, hogy „iskolá-
ink a remény forrásai legyenek!”

Ezután Pongrácz László, az 
Oktatási Hivatal főosztályvezető-
je „Iskolai értékek, értékes isko-
lák az országos kompetenciamé-
rés eredményeinek tükrében” 
címmel tartott előadást, majd dr. 
Pölöskei Gáborné, szakképzésért 
és felnőttképzésért felelős he-
lyettes államtitkár szólt a szak-
képzés jövőjéről, „Tervezhetőség 
a szakmaszerkezeti keretszámok 
tükrében” címmel. Homa János

MÁRCIUS ÜZENETE
„Hamvazkodjál hívő lélek, mert porba tér ez az 
élet. Akármennyit örvendeznél, ne feledd, hogy 
porból lettél.” (Hozsanna népénekeskönyv)

JEGYZET

A nagyböjti időben Jézus megváltó szen-
vedésére és kereszthalálára emléke-
zünk. Lélekben végigkísérjük őt a ke-

resztúton az Olajfák hegyétől egészen a Golgo-
táig. Egyházunk biztat is bennünket, hogy élő 
hittel tekintsünk fel Jézus keresztjére, mert az 
ő megváltó szenvedéséből sokat tanulhatunk. 

Nagyböjt péntekjein, a keresztút végzése jó 
alkalom arra, hogy elmélkedjünk Jézus szen-
vedéséről és saját szendésünk értelméről. A 
keresztúti ájtatosság elmélkedő imádság, 
amelyben a hívek – egyedül vagy közösség-
ben – fölidézik Jézus keresztútjának történése-
it, főbb állomásait. Imádkozható kötött szöve-
gekkel, de saját szavainkkal is. Sajátos napja 
a péntek, különösen nagyböjtben, de más na-
pokon is végezhető. 

A keresztút eredetileg az a körülbelül fél ki-
lométeres útvonal Jeruzsálemben, amelyet Jé-
zus végigjárt a kereszttel a Golgotáig. A ha-
gyomány szerint ezen az úton már a föltáma-
dás utáni napokban végigmentek a tanítvá-
nyok. Később emlékkápolnákat is létesítettek 
az útvonal főbb helyszínein, és a szentföldi za-
rándokok elmélkedve, imádkozva végig járták 
ezt az utat. A tizennégy stációs forma a közép-
korban, Betlehemben alakult ki, és főként a 
ferences szerzeteseknek köszönhető a kereszt-
úti ájtatosság elterjedése. Az állomások szá-
mát, a keresztút felállításának helyét, körül-

ményeit és az ájtatosság módját XII. Kelemen 
pápa szabályozta és egységesítette 1731-ben 
kiadott rendeletében.

Minden keresztút egy bevezető imádsággal 
kezdődik, amely rádöbbent bennünket arra, 
hogy mindaz, ami az első keresztúton történt, 
az értünk emberekért, a mi megváltásunkért 

történt. Arról sem feledkezhetünk meg, hogy a 
megváltó Fiút a mennyei Atya iránti szeretet, 
valamint a küldetéséhez való hűség tette ké-
pessé arra, hogy még a keserves kínszenvedé-
seket is tudta vállalni. Ezáltal minket is meg-
tanít arra, hogy mindig mindenben szeressük 
és teljesítsük a mennyei Atya akaratát.

Nemcsak Jézus szenvedése, hanem az ő ke-
resztútjának minden eseménye, illetve állomá-
sa is sok mindenre megtanít bennünket. Az 
első állomás szerint Pilátus ártatlanul halál-
ra ítéli Jézust, és Ő ezt némán, zúgolódás nél-
kül elfogadja. Az ő példája arra fi gyelmeztet 
bennünket, hogy mi is mindig türelmesen visel-
jük el az igazságtalan megítéléseket. Azután 
Jézus vállára veszi a keresztet, hogy mi is kész-
séges szeretettel és türelemmel hordozzuk min-
dennapi keresztünket. A keresztúton Jézus há-

romszor esik el a kereszttel: a földre roskad, de 
újra fölkel és tovább megy. Mi pedig mélységes 
bánattal siratjuk a magunk elestét, vagyis el-
követett bűneinket, és mint „tékozló fi úk” mi is 
felkelünk, és visszatérünk a menyei Atyához. 
A keresztúton Jézus találkozik, szent anyjával, 
Máriával, Cirenei Simonnal, Veronikával és a 

siránkozó asszonyok-
kal, akik együtt érző 
szívvel és segítőkész lé-
lekkel követik Jézust 
egészen a Golgotáig. 

Amikor erre emlékezünk, azért imádkozunk, 
hogy nekünk is legyen elég lelki erőnk ahhoz, 
hogy oda tudjunk ülni öreg, beteg és szenvedő 
embertársaink ágya mellé. A Megváltó Jézus 
is vigasztalást talált a keresztúton, amikor lát-
ta, hogy a szenvedésben nincs egyedül. Mi sem 
vagyunk egyedül. A szenvedő Jézus és a fájdal-
mas Anya velünk van, közel van hozzánk. Ez a 
mi hitünk, ez a mi reményünk.

Amikor a keresztutat végezzük, gondol-
junk arra, hogy egy alkalommal Jézus 
azt mondta a tanítványoknak: „Aki 

nem veszi fel keresztjét és nem követ engem, 
nem lehet a tanítványom” (Lk 14,26-27). Ez 
egészen konkrétan azt jelenti, hogy csak ak-
kor lehetünk Jézus méltó tanítványai, ha mi is 
hozzá hasonlóan hittel és türelemmel vállal-
juk testi-lelki szenvedéseinket. Dolhai Lajos

Keresztútjárás

Ad missio Egerben

Ima a szerzetesekért

Ternyák Csaba érsek előadása a katolikus iskolák igazgatóinak

Iskoláink legyenek
a remény forrásai!

„Az iskola az emberi személy teljes kibontakoztatását kell, hogy szolgálja. A fi atalokat hozzá kell segítenie ah-
hoz, hogy egy szolidárisabb és békésebb világot építhessenek.”

A négy kispap egy lépéssel közelebb került a papszenteléshez

Fo
tó

: M
ar

lo
k 

B
ál

in
t

Az Egri Érseki Papnevelő Intézet 
és a Hittudományi Főiskola az 
idén is tart nyílt hétvégét a pa-
pi hivatás gondolatával foglalko-
zó fiatal férfiak előtt. A három-
napos program április 7-én kez-

dődik. Középiskolás korú vagy 
annál idősebb fiatalokat vár-
nak, jelentkezni április 3-ig le-
het Szabó József spirituális atyá-
nál. E-mail: szabo.jozsef.69@
egriegyhazmegye.hu címen.

Nyílt hétvége
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Imatermet alakítottak ki a Bél-
apátfalvai Idősek, Fogyatéko-
sok Otthonában. Az Árpád-há-
zi Szent Erzsébetről elnevezett 
helyiséget szentmise keretében 
áldották meg február 9-én.

A cél az volt, hogy méltó hely-
re kerüljön a hitélet gyakorlása, 
hisz nagy létszámban élnek itt 
emberek, idősek, illetve fogya-
tékkal élők – mondta el Tóth 
Erzsébet, a Bélapátfalvai Idő-
sek, Fogyatékosok Otthonának 
igazgatója. Korábban a nagy 
ebédlőben, egy többfunkciós 
helyiségben volt mód erre. „Ha-
vonta van mise, istentisztelet, 
imaórák; hittanórák kétheten-
te. Ezek miatt az ebédlő igen 
nagy igénybevételnek van kité-
ve, ezért gondoltuk, hogy a fel-
tételeket olyan helyen teremt-
sük meg, ahol nyugodtan, nem 
zajok által övezve tudják lakó-
ink a hitéletet gyakorolni” – tet-
te hozzá az igazgató.

Az imaterem ünnepélyes 
megáldása szentmise kereté-
ben történt, melyen Szabó Jó-
zsef plébános, címzetes apát 
köszöntötte a megjelenteket. 
Szentbeszédet Katona István 
nyugalmazott egri segédpüs-

pök mondott, a kápolna védő-
szentje, Árpád-házi Szent Er-
zsébet életét felidézve. Azokat 
a betegeket, akiktől mindenki 
félt – mert tartottak tőle, hogy 
elkapják a kórt tőlük –, Szent 
Erzsébet a karjaiba vette, meg-
mosdatta, megfürdette, etette, 
ott volt mellettük. Szeretetével, 
jóságával simogatta őket. Imád-

kozott mellettük. „Tehát akitől 
mindenki félt, azt ő úgy fogta 
a karjaiban, mint ahogy vala-
mikor a Szűzanya a kis Jézust, 
hiszen a betegekben magát Jé-
zust látta” – fogalmazott Kato-
na István.

A püspök jókívánságát is ki-
fejezte, hogy a betegek szolgála-
tában részt vevő ápolók tapasz-

talják meg Isten jóságát, szere-
tetét, és Szent Erzsébet példáját 
követve végezzék munkájukat.

A Szociális és Gyermekvédel-
mi Főigazgatóság Heves Megyei 
Kirendeltségének támogatásá-
val létrejött imateremben az ün-
nepi mise után St. Martin szaxo-
fon- és pánsípművész adott rö-
vid koncertet.

2017. MÁRCIUSII  EGYHÁZMEGYEI HÍREK

Karizmatikusok 
Miskolcon
 „ÖLELJ ÁT JELENLÉTEDDEL” –
ez volt a mottója a karizmati-
kus közösségek február 11-én 
Miskolcon megrendezett har-
madik regionális találkozójá-
nak. A Mindszent Karizma Kö-
zösség által szervezett ese-
ménynek idén a miskolci Vö-
rösmarty Mihály Katolikus Ál-
talános Iskola adott otthont. 
A szentmise, a szekcióülések 
előadásai, a csoportos be-
szélgetések, a zenés dicsőíté-
sek és a szentségimádás ál-
tal a résztvevőknek lehetősé-
gük volt a hitben való elmélyü-
lésre, a közösségi találkozás-
ra. A rendezvény zenés dicső-
ítéssel kezdődött majd  elő-
adások hangzottak  el Ötven 
éves a karizmatikus megúju-
lás címmel.

Felújított orgona
A XVIII. SZÁZADBAN épített 
ecsédi Mindenszentek Római 
Katolikus Templomban évtize-
dek óta használaton kívül volt 
az épülettel egyidős orgona. 
Az egyházközség, Varga József 
plébániai kormányzó vezeté-
sével, egy évvel ezelőtt kezdte 
el gyűjteni a pénzt a hangszer 
felújítására. Kezdeményezé-
süket siker koronázta, a hívek 
adományából, pályázatokból, 
illetve az önkormányzat támo-
gatásából közel hat millió fo-
rintot gyűjtöttek össze. A felújí-
tott orgona megáldására feb-
ruár 25-én került sor. A liturgi-
át Szabó József egyházmegyei 
zeneigazgató vezette, majd 
Marti József bujáki plébános 
áldotta meg a hangszert. Ez-
után Pfeiffer Gyula, a Magyar 
Állami Operaház karmestere, 
orgonaművész adott hangver-
senyt, majd a helyi egyházköz-
ség énekkara lépett fel.

Szentségimádási 
napok Gyöngyösön
AZ IDÉN a farsangi szentség-
imádási három napot febru-
ár 26-án, 27-én és 28-án tar-
tották a Gyöngyös-Felsővárosi 
Szent Bertalan templomban. A 
lelkigyakorlatot Lukács László 
piarista szerzetes vezette.

Várják az 
érdeklődőket
AZ ELMÚLT évek során létszá-
muk 22 főre nőtt és az egy-
szólamú énekléstől már a sta-
bil háromszólamú kórusmű-
vek megszólaltatásáig is elju-
tott az Egri Érseki Fiúkórus. A 
kórusba továbbra is várják a 
6-12 év közötti fi úkat. Érdek-
lődni lehet az egerfi ukorus@
gmail.com címen.

HÍREK

Egyházmegyei Hírek
Kiadja az Egri Főegyházmegye

3300 Eger, Széchenyi u. 1.
Szerkeszti a szerkesztőbizottság
Felelős szerkesztő: Homa János
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www.eger.egyhazmegye.hu

e-mail: info@eger.egyhazmegye.hu

                     A
közreműködésével.

Kedvezményes előfi zetés:
06-40/510-510

Teljesüljön a Te akaratod:
A Miatyánkból ezt tudom már csak.
Bimbóban nem marad meg a virág,
És visszafele nem foly a patak.

Teljesüljön a Te akaratod:
Be fölösleges minden más beszéd...
Az én kezem, e vézna, gyönge kéz
Hogy tartaná fel az Isten kezét?

Minden léleknek csak egy útja van
És csak ezen az egy úton mehet.
És nem lépheti által önmagát
És öntörvénye ellen nem tehet.

Bizonnyal minden úgy van jól, ahogy van.
És ez az eszme megnyugvást is ád:
Ki sorsával vív, alája kerül
És győz, ki néki megadja magát.

A HÓNAP VERSE

Reményik Sándor
(1890 – 1941) költő, a két világ-
háború közötti erdélyi magyar 
líra kiemelkedő alakja. Az éle-
tében több neves díjjal és elis-
meréssel kitüntetett Reményik 
a legutóbbi időkig viszonylag is-
meretlen volt Magyarországon, 
mert őt és költészetét 1945 
után – jórészt politikai megfon-
tolásokból – évtizedekre szám-
űzték a magyar irodalomból.

Az imaterem ünnepélyes megáldása szentmise keretében történt, szentbeszédet Katona István nyugalma-
zott egri segédpüspök mondott

 Reményik Sándor

A te akaratod...

Szent Gellért-díjban részesült 
Varsányi Zsolt, a miskolci Szent 
Imre Római Katolikus Általá-
nos Iskola tanára. Az elismerést 
Ternyák Csaba egri érsektől ve-
hette át. Varsányi Zsolt hivatás-
tudata, sportszeretete, fáradha-
tatlan munkabírása, edzői kva-
litásai, mély hite méltóvá tette a 
Szent Gellért-díjra. Földrajz-test-
nevelés szakon szerzett diplomát 
1992-ben. Miskolc Város Sportjá-
ért kitüntetés és a Magyar Birkó-
zó Szövetség elismerésének bir-
tokosa. Tanítványai az országos 
sportversenyeken rendszeresen 
kimagasló eredményeket érnek 
el. Az iskola nevelőtestületének 
meghatározó, aktív tagja.

– A sport, a mozgás mindig is 
nagyon nagy szerepet játszott az 
életemben - mondta. - Csodálat-
tal néztem a testnevelő tanára-

im munkáját, és talán már ek-
kor körvonalazódott, hogy tanár, 
testnevelő leszek. Aztán valami-
kor a 80-as évek közepén egy a 

gimnáziumi osztályomnak szer-
vezett és lebonyolított sportdél-
után után, az egyik osztálytárs-
nőm megjegyezte, hogy Zsolti ez 

olyan jól sikerült, neked tanár-
nak kell lenned! Ez adta meg a 
végső lökést: tanár lettem.

Miskolcon kezdte pályáját az 
Arany János Általános Iskolában, 
majd 2004-től lett a Szent Im-
re Római Katolikus Általános Is-
kola és Óvoda testnevelő tanára. 
1996-tól labdarúgóedzőként is te-
vékenykedik a Diósgyőr utánpót-
lás csapatai mellett U9-es korosz-
tálynál. Sportoktatói végzettség-
gel rendelkezik kosárlabda, röp-
labda, úszás, torna, atlétika sport-
ágakból. Szakág-vezető a Mis-
kolc Városi Sportiskolájában aho-
vá labdarúgó edzőnek is hívták. 
2001-ben labdarúgó UEFA „B” li-
cencet szerzett. Az elmúlt tan-
években 7 országos versenyen 
ért el az iskola tanulóival kima-
gasló eredményeket. Az iskola or-
szágos bajnokokkal büszkélked-

het. A tavalyi tanévben az Orszá-
gos Floorball versenyen II. helye-
zést szereztek tanítványai.

Feleségével – aki szintén a 
Szent Imre katolikus általá-
nos iskola pedagógusa –keresz-
tény szellemiségben nevelik két 
gyermeküket. Rendszeresen jár 
templomba, és részesül szentál-
dozásban, oltárszolgálatot végez, 
mellyel osztályfőnökként diákja-
inak is jó példát mutat.

– Elmúlt 25 évem alatt sokszor 
feltettem azt a kérdést, hogy jó 
hivatást választottam-e magam-
nak – mondta. – A válasz min-
den esetben az volt, hogy igen. 
Ha újra kezdhetném, még egy-
szer pedagógus lennék. Remé-
lem, hogy még sokáig a gyere-
kek között tölthetem az időmet, 
hiszen ők adnak nekem erőt a 
munkámhoz. Homa János

Egy Szent Gellért-díjas tanár a miskolci Szent Imre Római Katolikus Általános Iskolából

Jó hivatást választottam-e magamnak?

Tanítványai az országos sportversenyeken rendszeresen kimagasló 
eredményeket érnek el

Hagyományosan, az egri Fáj-
dalmas Anya plébániatemp-
lomban mutatott be szentmisét 
Ternyák Csaba érsek a betegek 
világnapján.

Isten nagy bölcsességében le-
hetőséget ad az ember számá-
ra, hogy válasszon élet és halál 
között. Az ember azonban sok-
szor ostoba módon az utóbbit 
választja, amikor a mindenna-
pokban Isten parancsait figyel-
men kívül hagyva cselekszik – 
mondta szentbeszédében a fő-
pásztor.  Nagy vigasz számunk-
ra, hogy bár sokszor megbot-
lunk, az alapdöntést meghoztuk 
az Isten mellett, megkeresztel-
kedésünk által. Gyengeségünk-
ben, betegségünkben az Ő sza-
va ad nekünk erőt – fogalmazott 
az egri érsek.

– A betegség és a szenvedés, 
a végső próbatétel ideje mind-
annyiunk életében elkövetke-
zik előbb vagy utóbb – mond-
ta Ternyák Csaba érsek. – Igaz 
ugyan, hogy az életet válasz-

tottuk, de tudjuk, hogy az örök 
életre a szenvedésen, a halálon 
keresztül vezet az út. De nem 
vagyunk magunkra hagyva. A 
halál sötét völgyében sem va-
gyunk egyedül, mert Ő ott van 
velünk.  Az Ő keze és pásztor-
botja védelmez bennünket. És 
Jézus Krisztus ugyanezt az utat 
bejárta előttünk. Az Ő jelenléte 
és az Ő szava bátorítást és vilá-
gosságot ad nekünk a sötétség 
útján is. 

A Főpásztor emlékeztetett: – 
Szent II. János Pál pápa a Szűz-
anya lourdes-i megjelenésének 
évfordulójára hirdette meg a 
Betegek Világnapját, hiszen so-
kan nyertek és nyernek gyógy-
ulást az Ő közbenjárására. Má-
ria együtt szenved velünk, mint 
ahogy fiával együtt szenvedett, 
de vigaszt is ad számunkra, 
mint Mennyei Édesanyánk.

A szentmise részeként a bete-
gek szentségét is kiszolgáltatták 
a szentséget kérő és annak véte-
lére felkészült hívek számára.

Érseki szentmise a 
Betegek Világnapján

Imaterem az idősotthonban
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Főpásztori 
köszönet
„Kedves Testvérek! Ezúton sze-
retnék köszönetet mondani híve-
inknek és mindazoknak, akik az 
elmúlt esztendőben személyi jö-
vedelemadójuk 1 %-áról úgy ren-
delkeztek, hogy azt a Katolikus 
Egyház kapja meg. A magyar 
állam ily módon lehetővé teszi, 
hogy az állampolgárok az állam-
nak fizetett adójuk 1 %-ával Egy-
házukat támogassák. Az így fel-
ajánlott összeg arányos része az 
egyházmegyéhez kerül, amely-
ből az egyházközségek különfé-
le projektjeit tudjuk támogatni. 
Lehetőség van a személyi jöve-
delemadó második 1 %-ának fel-
ajánlására is, amellyel egyházi 
alapítványt támogathatnak. Ezt 
az alkalmat használom fel arra, 
hogy köszönetet mondjak híve-
inknek a sokak által ma is „pár-
bér”-nek, vagy egyházi adónak 
nevezett önkéntes egyházi hoz-
zájárulás befizetéséért. Ez első-
sorban az egyházközségek anya-
gi alapját, a működési költsége-
ket és az adómentes illetménye-
ket hivatott biztosítani. Nagylel-
kűségükért köszönetet mond: Dr. 
Ternyák Csaba egri érsek.”

Füleczki István egyetemi lelkész megáldotta a szobákat

Ünnepi szentmisén vettek részt 
február 8-án az egri Segítő Szűz 
Mária Egyetemi Leánykollégium 
lakói, dolgozói és vezetői. A szent-
misét a kollégium lelki vezetője, 
Füleczki István egyetemi lelkész 
mutatta be, aki ezt követően meg-
áldotta a szobákat, közösségi ter-
meket, irodákat. Az új félévben 
ez volt az első közös szentmise, 
ezért a hagyományoknak meg-
felelően Bosco Szent Jánosról is 
megemlékeztek a liturgiában, 
hiszen az egyetemi leánykollé-

gium a szalézi nővérek vezetésé-
vel működik. Jelenleg három nő-
vér szolgál Egerben, a kollégium-
ban százhét lány lakik. 

Az Eszterházy Károly Egye-
tem lelkésze minden szerdán es-
te fél 8-tól gyónási lehetőséget 
biztosít a kollégium lakóinak, 
majd 8 órától szentmisét mutat 
be, s ezt követően közös fóru-
mon vehetnek részt az érdeklő-
dők minden héten. A fórum té-
máit a kollégiumban élők válo-
gatják össze a félév elején.

Házszentelés a 
leánykollégiumban


