
Nagyszombaton, a sötétség be-
állta után, a tűzszenteléssel 
kezdődött Húsvét vigíliájának 
szertartása az egri bazilikában. 
Ternyák Csaba érsek a meg-
szentelt tűzről gyújtotta meg a 
húsvéti gyertyát, amely a ha-
lott Jézus testét szimbolizálja, 
benne a tömjénszegekkel, ame-
lyek Jézus Krisztus halálos se-
beit jelzik. 

A főszékesegyházban, a sö-
tétben imádkozó hívek a hús-
véti gyertya lángjáról gyújtot-
ták meg gyertyájukat. Az apró 
fények sokasága Krisztus vilá-
gosságának elterjedését érzé-
keltették, azt, hogy a bűn és ha-
lál sötétjében Krisztus feltáma-
dásának ereje kiterjed az egész 
emberiségre. 

Ezután felcsendült a „Húsvé-
ti örömének”. Az ószövetségi ol-
vasmányok után pedig felhang-
zott a Glória, majd az Evangéli-

um előtt az Alleluja. A kereszt-
víz megáldását követően ke-
resztelésekre került sor, majd 

a jelenlevő hívek megújították 
keresztségi fogadalmukat. A 
feltámadási körmenettel a hí-

vők ünneplése kilépett a temp-
lom falai közül, és a világnak 
hirdette a feltámadás örömét.

JEGYZET

A Magyar értelmező szótár 
szerint a „tamáskodik” szó 
Tamás apostol személyé-

vel kapcsolatos kifejezés, és azt 
jelenti, hogy valaki kételkedik va-
lamiben. Húsvét második vasár-
napjának evangéliuma minden 
évben a Jézus feltámadásában 
kételkedő Tamás apostolra emlé-
kezet bennünket. Sajnálatos mó-
don a holnapi evangélium fősze-
replőjét legtöbbször úgy szoktuk 
emlegetni, mint „hitetlen Tamást” 
vagy enyhébb formában, mint 
„hitetlenkedő Tamást”.

Pedig az igazság az, hogy Ta-
más apostol istenfélő zsidó em-
ber volt. Annyira komoly és őszin-
te volt az ő hite és vallásossága, 
hogy a Megváltó Jézus kiválasz-
totta őt apostolnak. Nem volt ő 
hitetlen, csak az volt az ő „bűne”, 
hogy nem tudta elhinni, hogy az 
a Jézus, aki szenvedett és meg-
halt a kereszten, feltámadt a ha-
lálból. Hiába mondták el neki a 
szent asszonyok és a többi apos-
tol, hogy láttuk az Urat, de neki 
ez nem volt elég. El tudjuk képzel-
ni, mennyire meglepődtek ezen 
az apostolok, talán kicsit nehez-
teltek is Tamásra. Három évet töl-

töttek együtt Jézus társaságában, 
jól ismerték egymást, nem voltak 
titkaik egymás előtt, és most Ta-
más mégsem hisz nekik, hanem 
kételkedik.

Már Szent Ágoston, egyházunk 
nagy tanítója is azt mondta, hogy 
„Tamás hitetlensége többet hasz-
nál nekünk, mint a többi tanít-
vány hite”. Az ő hitetlensége meg-
vigasztal minket, mert nekünk 
is vannak kételyeink, mi sem va-
gyunk elég erősek és szilárdak a 
hitben. Sokfélék vagyunk mi val-
lásos, istenfélő emberek is. Van-
nak köztünk olyanok, akik egész 
életükben, kisgyermekkoruktól 
fogva hisznek, imádkoznak, jár-
nak a templomba. Minden prob-
lémázgatás nélkül igyekeznek Is-
ten törvényei és Jézus tanítása 
szerint élni. De egyre többen van-
nak köztünk olyanok is, akik in-
kább Tamás apostolra hasonlí-
tanak: időnként eltávolodnak az 
Egyház közösségétől, abbahagy-
ják az imádságot, nem járnak 

templomba, mert meggyengült a 
hitük, sőt a hittel, vallással, az 
Egyházzal és a papokkal kapcso-
latban is mindenféle jogos vagy 
jogtalan kritikát hangoztatnak. 

Tamás apostol példája sze-
rint azt kell mondanunk, hogy 
nincs abban semmi rendkívüli, 
hogy még egy hívő embernek is 
vannak kételyei. Ráadásul egy 
olyan világban, ahol sok minden 
gyengíti és próbára teszi a hitün-
ket, és Krisztust követő keresz-
tény életünket. Az idősebbek még 
emlékeznek azokra a „régi szép 
időkre”, amikor még szinte min-
denki vallásos volt, járt a temp-
lomba, és „könnyebb” volt hin-
ni. A szentek élete szerint még a 
nagy szentek, például Kis Szent 
Teréz is beszélt a hit homályáról 
és a hitben való elbizonytalano-
dásról. Ezt azt jelenti, hogy a két-
ség nem szükségképpen választ 
el bennünket Istentől. Érdemes 
arra is gondolnunk, hogy ugyan-
így gyötrődik a hitetlen vagy ke-

vésbé vallásos ember is. Nagyon 
valószínű, sőt biztos, hogy időn-
kint bennük is megjelent a kér-
dés: „hátha mégis igaz”, mindaz, 
amit a Biblia és a vallásos embe-
rek mondanak! Mi lesz velem, ha 
meghalok, hátha mégiscsak van 
feltámadás és örök élet?

Még az is fi gyelemre méltó 
számunkra, hogy mindaz, ami-
ről szó van az evangéliumban 
vasárnap történt, mégpedig a 
Húsvét utáni vasárnapon. Az is 
fontos, hogy a feltámadt Krisz-
tus a tanítványok közösségében 
erősítette meg a kételkedő Ta-
más apostol hitét.

Istennek legyen hála, a feltá-
madt és megdicsőült közöt-
tünk is megjelenik a vasárna-

pi szentmise közösségében, hiszen 
megígérte: „Ahol ketten vagy hár-
man összejönnek az én nevem-
ben, én ott vagyok közöttük”. Jé-
zus velünk van, közöttünk van a 
szentmise közösségében: vele ta-
lálkozhatunk az Isten igéjében és 
az Oltáriszentségben, és ő azért 
jön közénk, hogy megerősítse a mi 
gyenge, törékeny hitünket és az 
iránta való szeretetünket. 

Dolhai Lajos

Tamáskodik

Húsvét vigíliája:
a feltámadás öröme

ÁPRILIS ÜZENETE

„Dicsőség, szent áldás, tisztesség
A föltámadt Úrnak, Húsvéti Báránynak,
Dicsőség, szent áldás, tisztesség.”

 (Hozsanna népénekeskönyv) 

Három papnövendék erősítette meg a papi hivatás elfogadását

A főpásztor a megszentelt tűzről gyújtotta meg a húsvéti gyertyát

Hivatás hétvége
a Papnevelő Intézetben
A hagyományoknak megfelelő-
en, idén is megrendezésre ke-
rült a nyílt hétvége az Egri Érse-
ki Papnevelő Intézetben. 

A résztvevő fiatalok betekin-
tést nyertek a szeminárium bel-
ső életébe. A tartalmas progra-
mok, az imádságok, a lelki be-
szélgetések mind-mind a hiva-
tás felismerését segítik azok-
ban, akiket az Isten a papi szol-
gálatra hívott. Szabó József spi-
rituális atyától megtudtuk, hogy 

pénteken keresztút és szentség-
imádás, szombaton főiskolai be-
mutató órák, tanúságtételek, ró-
zsafüzér, majd személyes be-
szélgetések várták az érdeklő-
dőket. Szombaton este Ternyák 
Csaba érsek úr találkozott a 
résztvevő fiatalokkal. Az össze-
jövetel csúcspontja a főpásztor 
által celebrált ünnepi virágva-
sárnapi szentmise volt, amelyen 
részt vettek a nyílt hétvégén je-
len lévő fiatalok is.

Egyházközségi munkatársak 
találkozója Egerben

Ad Missio a Redemptoris 
Mater szemináriumban

Május 12-én, szombaton lesz a 
lelkipásztorok közvetlen mun-
katársainak találkozója Eger-
ben. Ternyák Csaba érsek a lel-
kipásztori kisegítőket, áldozta-
tókat, kántorokat, irodistákat, 
házvezetőnőket, sekrestyése-
ket, templomtakarítókat, az ön-
kéntes egyházi hozzájárulások 
beszedőit hívja az egyházme-
gye központjába. Arra kéri őket, 

hogy plébánosaikkal együtt ve-
gyenek részt az egyházközsé-
gi munkatársak találkozóján az 
egri bazilikában. A közös szent-
mise és imádság mellett ennek 
a találkozónak az lesz a fő célja, 
hogy a lelkipásztorok követlen 
munkatársai megerősödjenek 
Istenbe vetett hitükben, egyhá-
zi elkötelezettségükben és a kö-
zösség szolgálatában.

Március elsején három papnö-
vendék kapta meg az Ad Missio-t 
a Redemptoris Mater Egyházme-
gyei Missziós szemináriumban. 
Herbst Ádám, Mario Morales és 
Carlos Sirer erősítette meg papi 
hivatására irányuló szándékát 
Ternyák Csaba egri érsek és a 
szeminárium közössége és elöl-
járói előtt.

A fogadalomtétel az egyhá-
zi szentség felvétele előtti fontos 
lépcsőfok. A felelős döntés pedig 
alapos lelki felkészülést igényel. 
Herbst Ádám papnövendék el-
mondta: a közelmúltban lelkigya-
korlaton vettek részt, mely meg-
erősítette őket hivatásukban.

A papnevelő és szemináriumi 
elöljáró számára fontos, hogy a 
szentelés előtt állók helyes papi 
képet hordozzanak magukban. 
Amint a szeminárium rektora, 
Michał Bartosz Muszyňsky kér-

désünkre elmondta, nem sztár-
papokra van szükség, hanem Is-
ten őszinte szolgáira, akik leha-
jolnak az elesettekhez, akik az 
emberek közé mennek, hogy az 
Örömhírt elvigyék számukra.

Ternyák Csaba érsek beszé-
dében a papokhoz és papjelöl-
tekhez fordulva úgy fogalma-
zott: „mi, akik Isten kegyelmé-
ből megkaptuk a hit ajándékát 
megtaláltuk egyúttal boldogsá-
gunk és gazdagságunk forrását 
is. Olyan kincsre leltünk, aki-
re egész életünket föltettük: Jé-
zus Krisztus. Ti is erre kapta-
tok meghívást, hogy életetekkel, 
szavaitokkal és a szentségek ki-
szolgáltatásával tegyetek tanú-
ságot őróla.” A három növendék 
a beszédet követően az érsek 
elé járult és megerősítette a pa-
pi hivatás elfogadására irányu-
ló szándékát.

Ferenc pápa 2017. november 
8-án jóváhagyta azt a dekrétu-
mot, amely elismeri Brenner Já-
nos vértanúságát s így sor ke-
rülhet a boldoggá avatására. 
A szertartást május elsején 10 
órakor tartják Szombathelyen. 

Brenner János Szombathe-
lyen született 1931. december 
27-én, háromgyermekes csa-
lád második fiúgyermekeként. 
1951-ben a Szombathelyi Egy-
házmegye kispapjai közé vet-
ték fel. Kovács Sándor püspök 
szentelte pappá 1955. június 19-
én a szombathelyi székesegy-

házban. Rábakethelyen, a határ 
menti Szentgotthárd második 
kerületében lett káplán. A plé-

bániához négy fília tartozott: 
Magyarlak, Máriaújfalu, Zsida 
és Farkasfa.  

1957. december 14-én éjfél 
körül egy tizenhét éves fiatal-
ember zörgetett be a plébániá-
ra, azzal a kéréssel, hogy súlyos 
beteg nagybátyját kellene ellát-
ni a szentségekkel. Brenner Já-
nos átment a templomba, nyaká-
ba akasztotta betegellátó tarso-
lyát, amelyben az Oltáriszentsé-
get vitte, és kísérőjével a domb-
tetőn keresztül vezető korom-
sötét gyalogúton elindult Zsida 
felé. Útközben többször meg-

támadták, de sikerült elfutnia. 
Végül a feltételezett beteg há-
za közelében kapták el, és ott, 
nyakában az Oltáriszentséggel, 
harminckét késszúrással meg-
ölték. Szombathelyen, a Szent 
Kvirin-templom kriptájában te-
mették el. 

Az Egyházban olyan személyt 
neveznek boldognak, aki életé-
vel példát mutatott a tökéletes 
Krisztus-követésre és szentség 
hírében halt meg. Bekerült a 
szentek névjegyzékébe (canon) 
és a hívek elé példaként állítja 
az Egyház. 

Boldoggá avatják Brenner Jánost



Telekessy István püspök több 
mint 300 évvel ezelőtt kezdte el 
építtetni az egri Érseki Szent Jó-
zsef Kollégium épületét, mely az 
eltelt időben többnyire egyházi 
oktatási és nevelési célt szolgált. 
A huszadik század első felében 
kisszemináriumként is működő 
intézményt 1950-ben államosí-
tották, majd 1993-ban újra visz-
szakapta az Egri Főegyházme-
gye. Az épület azóta középisko-
lai kollégiumként szolgál. A kol-
légium egyházi újraindulásának 
25. évfordulójáról március 19-én 
emlékeztek meg az intézmény 
dolgozói és tanulói a Ciszterci 
Szent Bernát Templomban. Az 
összejövetelen a főegyházmegye 
és a város vezetői, a társintézmé-
nyek képviselői is részt vettek.

A szentmise főcelebránsa 
Ternyák Csaba egri érsek volt. 
A főpásztor rámutatott: a 25 év-
vel ezelőtt újraalapított kollégi-
um elsőrendű hivatása ma az, 
hogy azokat az Eger környéki fi-
atalokat gyűjtse össze, akik csa-
ládjukban vallásos nevelést kap-

tak, vagy akik nyitottak az érté-
kek befogadására és felfedezik a 
keresztény életre szóló meghívá-
sukat. Azok a diákok találnak itt 
otthonra, akik biztonságos, egy-
házi környezetben szeretnének 
tanulni és készülni az életre. 
Sokan közülük egyházi iskolá-
ban tanulnak, mások pedig egri 
iskolák növendékei, de az elmúlt 
évtizedek során néhány papi hi-
vatás is került ki a kollégium 
falai közül. Mint hangsúlyoz-

ta: „azt kívánom az intézmény 
igazgatójának, az itt dolgozó ta-
nároknak, munkatársainknak 
és különösen a diákoknak, hogy 
a kollégiumban együtt eltöltött 
idő mindannyiunk közös épülé-
sére legyen. Szolgálja a jövőben 
is az egyházat és azokat a csalá-
dokat és közösségeket, ahonnan 
a diákok érkeznek.

Legyenek a társadalom erős 
építőkövei, a keresztény hit és 
kultúra felkészült képviselői!”

Juhász Ferenc
Gyöngyösön született 1955-ben, 
horti származású. Pappá 1979-
ben szentelték. Négy településen 
káplánként szolgált, ezt követő-
en a bánhorváti, a bogácsi, majd 
az egri Kisboldogasszony, később 
a miskolci Szent Anna templom 
plébánosa. 1994-2003: az egri Ér-
seki Szent József Kollégium igaz-
gatója. 2000-2003: a Magyar Ka-
tolikus Rádió Eger alapító igaz-
gatója. 2004-től az Egyházme-
gyei Katolikus Iskolai Főható-
ság elnöke. 2006-tól a Gyöngyös-
Felsővárosi Főplébánia plébáno-
sa, a Gyöngyösi Esperesi Kerület 
esperese. 2007-től főszentszéki 
bíró. Papi jelmondata: „Uram, mi 
Urunk, milyen csodálatos széles 
e világon a te neved!” (Zsolt 8,2). 

Szabó József
Egerben született 1969-ben, tó-
falui származású. Pappá 1998-
ban szentelték. 1998-2000 kö-
zött Miskolc-Diósgyőrben káp-
lán, 2000-2002 között Egerben, 
érseki jegyző, 2002-2004 között 
Rómában, a Pápai Magyar Inté-
zetben tanult. 2004-2006 között 
Egerben érseki titkár, 2006- tól 
Egerben, az Érseki Papnevelő In-
tézet spirituálisa. 2001-ben ér-
seki tanácsosi, 2006-ban pápai 
kápláni címet kapott. Gyakran 
tart előadásokat, vezet lelkigya-
korlatot a főegyházmegyében és 
más egyházmegyében, határon 
innen és határon túl. Rendszere-
sen szerepel a Szent István Rá-
dió műsoraiban. Papi jelmonda-
ta: „Legyen meg a Te akaratod!” 

II  EgyházmEgyEi hírEk

Hortobágyi Cirill 
pannonhalmi 
főapát beiktatása 

Ferenc pápa elfogadva a főmo-
nostori konvent választásának 
eredményét, 2018. február 
16-án kinevezte az új pannon-
halmi főapátot, akinek beikta-
tására 2018. március 21-én, 
Szent Benedek ünnepén ke-
rült sor. Hortobágyi Cirill atya 
a 996-ban alapított monostor 
87. apátja, Szent Asztrik apát 
nyolcvanhatodik utóda. A le-
endő főapát az Egri Főegyház-
megyében, Nagytályán szü-
letett 1959. február 22-én. A 
Pannonhalmi Bencés Gimná-
ziumban érettségizett 1977-
ben, ugyanezen év augusztus 
21-én öltötte magára a ben-
cés szerzetesi ruhát. A pan-
nonhalmi Szent Márton-bazi-
likában tett ünnepélyes foga-
dalmat, 1985. augusztus 15-
én szentelték pappá. 1991 
óta főmonostori perjel, 1993-
tól a főapát gazdasági helyet-
tese is volt. 

Hidegben is 
segített a Karitász 
a KatolIKus KarItász munka-
társai és önkéntesei ország-
szerte kiemelt figyelemmel kí-
sérték a hajléktalanok min-
dennapjait, az időseket és be-
tegeket, és azon családokat, 
akiknek gondot jelent lakásuk 
fűtése. Munkatársaik és ön-
kénteseik országszerte szer-
veztek akciókat, hogy segít-
sék a hideg elleni védekezés-
ben a rászorulókat. A leghide-
gebb téli napokon, a nap 24 
órájában várta a rendkívüli hi-
deg elől menedéket keresőket 
az Egri Főegyházmegyei Kari-
tász Központ ideiglenes krízis 
melegedője. Árvai Ferenc kari-
tászigazgató minden nap sze-
mélyesen segített megolda-
ni a segítséget kérők ügyeit, 
gyógyszerrel, ruhával, meleg 
étellel, szállással segítették a 
rászorulókat. 

Kiállítás Kádár 
érsek fotóiból 
Kádár lászló (1927-1986) 
egri érsek fotóiból nyílt kiállí-
tás az Egri Érseki Palota Kul-
turális Turisztikai és Látoga-
tóközpontban. A tárlat ap-
ropója a főpásztor érseki ki-
nevezésének 40. évforduló-
ja volt. Az ünnepélyes megnyi-
tón Ternyák Csaba érsek mél-
tatta Kádár László munkássá-
gát és örömét fejezte ki, hogy 
méltó módon emlékezik meg 
az Egri Főegyházmegye, előd-
je személyéről. A fekete-fehér 
fotókat eredeti állapotukban 
tártak a nagyközönség elé. A 
portrékat és a Bükkben ké-
szült természetfotókat 1959 
és 1965 között készítette Ká-
dár László, még felsőtárkányi 
és bélapátfalvi kápláni évei 
alatt. A kiállítás április 30-áig 
tekinthető meg az Egri Érseki 
Palotában.

HÍreK

Egyházmegyei hírek
Kiadja az Egri Főegyházmegye

3300 Eger, Széchenyi u. 1.
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Ady Endre

A szép Húsvét
Odukat és kriptákat pattant
S bús árkokig leér a szava:
Ilyen a Húsvét szent tavasza
S ilyen marad.

Miért tudjon Ő az embervérről,
Mikor künn, a Tavaszban,
Minden csoda csodát csinál
S minden drága fizetség megtérül?

Óh, Tavasz, óh, Húsvét,
Emberek ősi biztatója,
Csak azt szórd szét köztünk:
Állandó a tavaszi óra
S ilyen marad.

Krisztus támad és eszmél,
Odukat és kriptákat pattant.
Van-e gyönyörűbb ennél?

a Hónap verse

Ady Endre (Érmindszent, 1877 – 
Budapest, 1919) a huszadik szá-
zad egyik legjelentősebb magyar 
költője. Költészetének témái az 
emberi lét minden jelentős terüle-
tére kiterjednek.

Bemutatjuk az 
új kanonokokat

2018. ÁPrILIS

Mester Marianna, a tiszafüredi 
Szent Imre Katolikus Általános 
Iskola és Háromkirályok Óvo-
da pedagógusa a tanévnyitón a 
Szent Gellért-díj ezüst fokozatát 
vehette át Ternyák Csaba érsek-
től. Az egyeki születésű óvodave-
zető tagja a Keresztény Értelmi-
ségiek Szövetségének, a Magyar 
Katolikus Karitásznak valamint 
a Harmónia Kamarakórusnak. 
Részt vesz az egyházközség za-
rándoklatain, a szentmiséken 
felolvasásaival szolgál. A keresz-
tény értékeket képviselve példát 
mutat kollégái és a szülők előtt.

– 1979-ben végeztem a Hajdú-
böszörményi Óvónőképző Inté-
zetben – mondta a kitüntetett. - 
Egy évig Miskolcon, három évig 
Dunaújvárosban, majd 1983-tól 
Tiszafüreden dolgozom az óvo-
dában. 1998-tól, intézményve-

zető helyettes voltam, 2003-tól 
az óvoda vezetőjeként tevékeny-
kedem. Bár katolikus család-
ból származom, megtérésem az 
1990-es évek elejére tehető. Egy 
Cursillon való részvétel után 
erősödött meg hitem. Tanulni 
szerettem volna, hogy megis-
merjem az egyházamat és hite-
met. 1995-ben szereztem hitok-
tatói oklevelet. Az óvodánkban 
én tartom a hittant.  

Óvodavezetőként folyamato-
san tanultam, képeztem ma-
gam, soha nem gondoltam azt, 
hogy én már mindent tudok! 
A gyakorlati munka koronázta 
meg elméleti ismereteimet, az 
emberekkel való bánásmód, a 
közösségen belül elfoglalt hely, 
a segítségadás, a támogatás, a 
figyelem mások iránt. A hitben 
való növekedés ugyanilyen fon-

tos volt számomra. Ezt szolgál-
ták a lelkigyakorlatok, a hittan-
táborok, a zarándoklatok. Kato-
likus, keresztény lelkület hatja 
át minden napunkat, minden te-

vékenységünket! A Jó Isten szol-
gálatában végezzük munkán-
kat, neveljük, fejlesztjük gyer-
mekeinket, minden nap sze-
münk előtt tartva: „Új paran-

csot adok nektek: Szeressétek 
egymást! Amint én szerettelek 
benneteket, úgy szeressétek ti is 
egymást. Arról tudják majd meg 
rólatok, hogy a tanítványaim 
vagytok, hogy szeretettel vagy-
tok egymás iránt” (Jn 13, 34-35).

Kiemelten fontosnak tartom, 
hogy a szeretet legyen, minden 
tevékenységünk középpontjá-
ban, mely abban mutatkozik 
meg leginkább, hogy mit érzünk 
embertársaink iránt. A Pedagó-
giai Programunkban kitűzött 
célok, feladatok a gyermekek 
fejlesztését, fejlődését szolgál-
ják. Ezek pontos és következe-
tes megvalósítása elengedhetet-
len a munkánkban. A siker kul-
csa a türelem és a szülőkkel tör-
ténő jó együttműködés – mond-
ta a Szent Gellért-díjas Mester 
Marianna. homa János

A keresztény értékeket képviselve

Az új kollégisták fogadalomtétele. Mögöttük állnak mentoraik

Ternyák Csaba érsek 
nagycsütörtökön, az egri 
bazilikában, a krizma 
szentelési szentmise 
keretében iktatta be a 
főszékesegyház 2017 
karácsonyán kinevezett 
új kanonokait: Juhász 
Ferencet és Szabó Józsefet.

A káptalan (latin capitulum) a katolikus egyház testületi szerve, 
mely egy püspökséghez vagy egyházmegyéhez tartozik. Tagjai a ka-
nonokok, vezetője a nagyprépost. 

Vannak székes- és társaskáptalanok. A főegyházmegyékben mű-
ködő káptalant székes főkáptalannak nevezik. A székeskáptalan a 
püspök tanácsadó testülete volt.

Jubileumi ünnepség az Érseki 
Szent József Kollégiumban

Március 4. és 11. között rendez-
ték meg idén hazánk temploma-
iban a nagyböjti élelmiszergyűj-
tést Tartós szeretet címmel. A 
legtöbb helyen liszt, cukor, rizs, 
tészta, búzadara, olaj, konzer-
vek, zacskós leves, tartós tej, 
keksz, édesség, lekvár, kávé és 
tea került a gyűjtőhelyekre.

Az összegyűlt adományokból 
a Magyar Katolikus Karitász 
önkéntesei állítottak össze élel-
miszer-csomagokat, amelyeket 
még húsvét előtt eljuttattak a rá-

szoruló családoknak. A kisgyer-
mekes családok esetében a cso-
portok édességgel, apró ajándé-
kokkal is kiegészítették a cso-
magokat. Sokan az 1356-os ado-
mányvonal hívásával kapcso-
lódtak be a gyűjtésbe, amely hí-
vásonként 500,- forint felaján-
lást jelentett. 

Egyházmegyénkben az idén 
25 tonna élelmiszer gyűlt össze, 
amelyből közel négyezer család-
nak, idős, beteg, egyedülálló em-
bernek tudtak segíteni.

Nagyböjti 
élelmiszergyűjtés

A katolikus hívek ebben az év-
ben is felajánlhatják a Magyar 
Katolikus Egyház javára szemé-
lyi jövedelemadójuk 1%-át.

Idén a felajánlásról szóló nyi-
latkozatok kiemelten fontosak, 
mert azok a következő években 
is érvényesek lesznek. 

A Magyar Katolikus Egyház 
technikai száma: 0011. Lehető-

ség van a személyi jövedelem-
adó második 1%-ának felaján-
lására is, amellyel egyházi ala-
pítványt támogathatnak. Főegy-
házmegyénk híveitől azt kérjük, 
hogy az Egyház által támogatott 
alapítványoknak ajánlják fel ezt 
az összeget. További informáci-
ók találhatók a www.katolikus.
hu honlapon.

1% felajánlása

Minden nap a Jó Isten szolgálatában végezzük munkánkat, neveljük, 
fejlesztjük gyermekeinket


