
Az adventi időszak a Kará-
csony előtti negyedik vasárnap-
pal veszi kezdetét. Az advent szó 
a latin „adventus Domini” kife-
jezésből származik, ami annyit 
tesz: „az Úr eljövetele”. Régi szo-
kás ebben az időszakban, temp-
lomainkban hajnali misét, rorá-
tét mondanak papjaink. A 19–20. 
század óta szokásban van ilyen-
kor adventi koszorút készíteni. 

A hajnali szentmiséken külö-
nös hangsúlyt kap Szűz Mária 
tisztelete és a karácsonyi vára-
kozás. A szentcsalád-járás szo-
kása a 20. század elejéről szár-
mazik, amelyet karácsony előtt 
9 nappal szoktak kezdeni. A hí-
vek minden nap más házhoz vi-
szik el a Szent Családot ábrá-
zoló képet, s közösen imádkoz-
nak. A népszokás arról a bibli-
ai eseményről emlékezik meg, 
amikor a gyermekét váró Szűz 
Mária és Szent József Betlehem-
be érvén szállást kerestek ma-
guknak. 

A karácsonyi ünnepkör ad-
vent első napjával kezdődik, és 
vízkeresztig (január 6-ig) tart. 
A karácsony latinul Nativitatis 
Domini, Natalis Domini (Az Úr 
születése), az egyik legnagyobb 
keresztény ünnep, amellyel Jé-

zus Krisztus születésére emlé-
kezünk. Assisi Szent Ferenc az 
ünnepek ünnepének tartotta. Ez 
a keresztény ünnep az első nice-
ai zsinat határozata értelmében 
Jézus Krisztus földi születésé-
nek emléknapja: az öröm és bé-
kesség, a család és gyermekség, 
az otthon és szülőföld ünnepe. 
A Bibliából tudjuk, Jézus szegé-
nyes körülmények között szüle-
tett egy istállóban, mert senki 
nem fogadta be házába a váran-
dós Máriát, Jézus édesanyját és 
jegyesét, Józsefet.  H. J

– Érsek úr! Hogyan tekint visz-
sza az elmúlt egyházi évre? A fő-
pásztor szemével hogyan értékel-
hető az eltelt időszak? 

– Természetesen nem csak 
nagy egyházmegyei programok-
ból állt az esztendő. Mindennap 
dicsértük az Urat templomaink-
ban, iskoláinkban és otthona-
inkban is. Hála él a szívemben, 
hogy mögöttünk hagyott egyhá-
zi év során sok embert sikerült 
közelebb vinnünk Istenhez, bé-
két teremteni a szívekben. 

– Nagyszabású felújítások, 
építkezések zajlanak az egyház-
megyében. Több alkalommal ál-
dott meg felújított kápolnákat, 
templomokat… 

– Valóban, a fejlődés rend-
kívüli időszakát éljük. Vigyáz-
nunk kell arra, hogy a látványos 
eredmények nehogy elfeledtes-
sék velünk igazi feladatunkat: 
az ember földi és örök boldogsá-
gának szolgálatát.

– Örömre ad okot, hogy a fő-
egyházmegye szemináriumaiban, 
szeptemberben újból többen, ki-
lencen kezdték meg tanulmányai-
kat az első évfolyamon…

– Minden szentmise után 
imádkozunk új hivatásokért, 
hiszen a meghívás Istentől jön. 
Nagy örömömre szolgál, hogy 
vannak olyan fiataljaink, akik-
nek a meghívás rendkívülisége 
és a felmerülő sok nehézség el-

lenére sem száll inukba a bátor-
ságuk, mernek és tudnak szem-
ben úszni az árral. Örömmel tölt 
el, hogy számíthatok rájuk.

– Az eltelt időszakban a papne-
velés mellett nagy fi gyelmet for-
dított a köznevelésre, az egyhá-
zi nevelési-oktatási intézmények-
re. A nevelés-oktatás mely terü-
letén történt változás, előrelépés 
2018-ban? 

– Érezzük azt a nagy felelős-
séget, amely a szülők és az ön-
kormányzatok bizalmából ránk 
nehezedik. Nemcsak oktatást és 

nevelést várnak tőlünk, az is fel-
adatunk, hogy a ránk bízott fi-
úkkal és lányokkal megismer-
tessük Isten végtelen horizont-
ját. Örömmel tölt el, hogy az is-
kolák után egyre több önkor-
mányzat szeretné ránk bízni az 
óvodáját is.

– A 2017/18-as tanév a terem-
tésvédelem jegyében zajlott. Mi-
ért ezt a szempontot emelte ki? 

– Gyakran panaszkodunk a 
klímaváltozás hatásai miatt. 
Egyre nyilvánvalóbb, hogy tu-
datosabban kell élnünk, vigyáz-

ni környezetünkre, a terem-
tett világra, takarékoskodni az 
engergiával és erre a tudatos-
ságra minél korábban rá kell ne-
velni a fiatalokat.

– 2020-ban Budapesten ren-
dezik meg az 52. Nemzetközi Eu-
charisztikus Kongresszust. Ho-
gyan készül főegyházmegyénk 
erre a jeles eseményre? 

– Az országos előkészítő bi-
zottsággal együttműködve szer-
vezzük egyházmegyénkben és 
az egyházközségekben a lelki ké-
születet. A szentmise misztériu-
mát egyre inkább figyelmünk 
középpontjába igyekszünk állí-
tani a szentbeszédekben. A na-
gyobb plébániákon gyóntatási 
ügyeletet, szentségimádás isko-
láját és rendszeres szentségimá-
dási órákat szervezünk. 

– Közeleg a Karácsony, Jézus 
Krisztus születésének ünnepe. 
Hogyan lehetne megfogalmaz-
ni az idei, a 2018. évi Karácsony 
üzenetét?

–  Ez az üzenet nem változik, 
mindig ugyanaz és mégis min-
dig új, hiszen a múló időben mi 
magunk változunk. Ezért olyan 
jó, hogy évről-évre visszatér 
és ismét alkalom nyílik a titok 
szemlélésére, a megújulásra és 
a szeretet gyakorlására szűkebb 
és tágabb környezetünkben.

- Köszönjük az interjút!
Homa János

November 10-től rendezték 
meg a XI. Őszi Szent Erzsébet 
Napokat Sárospatakon. A két hét 
során számos eseményt szervez-
tek. A program keretében elő-
ször Szent Erzsébet családi est-
re került sor a Szent Erzsébet 
Katolikus Általános Iskolában. 
„Szent Erzsébet lelkisége” cím-
mel Kecskés Attila főesperes, 
tolcsvai plébános tartott elő-
adást, majd 18-án a Bazilika cím 
kihirdetésének évfordulóján, 
tartották a bazilika őszi búcsú-
ját. Az ünnepi szentmisét Deli 
Lajos címzetes apát, felsőzsolcai 
plébános mutatta be. Másnap, 
19-én volt Szent Erzsébet ünne-

pe a magyar egyházban. Ennek 
során egész napos egyházme-
gyei szentségimádást tartottak.

Este gyertyás körmenet vitte 
Szent Erzsébet ereklyéjét a ba-
zilikától a várkápolnába, ahol a 
szentmisét az Árpád-házi Szent 
Erzsébet Történelmi Társaság 
élő és elhunyt tagjaiért, betege-
iért és támogatóiért mutatta be 
Kormos Csaba címzetes esperes, 
gesztelyi plébános.

November 22-én Mitől katoli-
kus az iskola? címmel Novák Ist-
ván, tiszteletbeli kanonok, jász-
berényi plébános, iskolai főigaz-
gató tartott előadást a Szent Er-
zsébet Házban.

A radi vértanúk – A radi mi-
norita kolostor régészeti föltá-
rása címmel rendeztek tudomá-
nyos konferenciát Sátoraljaújhe-
lyen október 26-án. A Felső-Bod-
rogközben az 1600-as években 
nagyon erős volt a protestáns je-
lenlét. A katolikus hit terjeszté-
se érdekében 1637-ben minori-
ta szerzetesek telepedtek le Rad 
községben, akiket lelkipásztori 
munkájuk miatt gyakran értek 
zaklatások. Iglódy Illés István 
kálvinista szülők gyermeke-
ként tért át a katolikus hitre és 
lépett a minorita rendbe, emiatt 
meggyilkolták. A 17. században 
több szerzetestársa is hasonló 

sorsra jutott. 2000 óta minden 
év novemberében megemlékez-
nek Iglódy Istvánról és mártír-
társairól.

Ternyák Csaba egri érsek kö-
szöntőjében arról beszélt, hogy 
már az ősegyház tagjait is sok-
szor érte üldöztetés, vértanúság. 
A főpásztor kiemelte: a keresz-
ténység lett mára az a vallás, 
melyet leginkább üldöznek, s so-
kan adják életüket Jézus Krisz-
tusért. A vértanúk nem a maguk 
igazáról tesznek tanúbizonysá-
got, hanem Megváltónkról. A 
konferencián a minorita kolos-
tor feltárásának számos részle-
tét, eredményét is bemutatták. 

JEGYZET

Illő és üdvös, hogy december 
hónapban kifejezetten is gon-
doljunk Szent János apostol-

ra, a negyedik Evangélium szer-
zőjére, „a szeretett tanítványra”. 

Mindenekelőtt azért, mert Já-
nos evangélista a karácsonyi 
időben arra tanít bennünket, 
hogy Karácsonykor nemcsak egy 
gyermek, illetve Jézus születését 
ünnepeljük, hanem a megteste-
sülés misztériumát is. Evangéli-
umának első fejezetében rögtön 
jelzi, hogy az a Jézus, aki Betle-
hemben született és Názáretben 
nevelkedett, az Isten Igéje, aki 
testté lett, vagyis megtestesült és 
közöttünk lakozott (vö. Jn 1,14). 
János apostol világosan rámutat 
arra, hogy a Karácsony lényege 
az, hogy Jézusban, a Fiú, a má-
sodik isteni személy, értünk em-
berekért, a mi üdvösségünkért 
emberré lett, hogy megváltson 
bennünket. Evangéliumában Jé-
zus mindig úgy áll előttünk, 
mint a Fiú, aki az Atyától jött, és 
akinek az a küldetése, hogy ki-
nyilatkoztassa Istent, az Atyát, 
és hogy benne és általa mi is Is-
ten gyermekeivé váljunk. 

Úgy is köszöntjük őt, mint a 
„szeretett tanítványt”. Szeretett 

tanítványnak mondjuk, mert 
ezt mondja róla a Szentírás (Jn 
21,7). Valóban szerette őt Jé-
zus. A tizenkettő közül őt en-
gedte legközelebb magához, hi-
szen őrá bízta édesanyját. Já-

nos, a hagyomány szerint gon-
doskodott Máriáról egészen ha-
láláig. Egymás mellé temették 
őket Efezusban, ahol később az 
idős János a helyi egyházat ve-
zette. Ő az, aki rádöbbent ben-
nünket arra, hogy a megtestesü-
lés és a megváltás művében Is-
ten irántunk való végtelen szere-
tete mutatkozik meg, hiszen Jé-
zusban „úgy szerette Isten a vi-
lágot, hogy egyszülött Fiát adta 
oda, hogy mindaz, aki hisz ben-
ne, el ne vesszen, hanem örök-
ké éljen” (Jn 3,16). Az első leve-
léből azt is megtudjuk, hogy Is-
tennek nemcsak egy tulajdon-
sága a sok között a szeretet, ha-
nem Isten maga a szeretet (1Jn 
4,8.16), vagyis Isten lényegéhez 
tartozik, hogy Ő a tökéletes és 
végtelen szeretet. 

Erről a kijelentésről írta Szent 
Ágoston: „ha semmi mást nem 
írt volna ebben a levélben, vagy 
semmi más nem állna a Szent-
írásban, csak ennyi, hogy Isten 
a Szeretet, nem kellene többet 

kérdeznünk”. Hiszen az egész 
Biblia tulajdonképpen nem más, 
mint Isten irántunk való szerete-
tének elbeszélése. Ez teszi érthe-
tővé és elfogadhatóvá mindazt, 
amit az Ó- és Újszövetségi üdv-
történetben olvasunk. Mint ke-
resztények, hittel valljuk, Isten 
az, aki Van, és Isten a Szeretet. 
Az utolsóként meghalt, sokat ta-
pasztalt apostol szerint sohase 
feledkezzünk meg arról, „nem 
mi szerettük Istent, hanem Ő 
előbb szeretett minket, és elküld-
te Fiát engesztelő áldozatul bű-
neinkért” (1Jn 4,10). Szerinte et-
től a felismeréstől függ, a mi is-
tenszeretetre való képességünk: 
„azért szeretjük Őt, mert Ő előbb 
szeretett minket” (1Jn 4,19). 

Az adventi időben, Kará-
csony közelségében fi gyeljünk 

oda a következő fi gyelmeztetésé-
re: „Szeretteim, ha Isten így sze-
retett minket, nekünk is szeret-
nünk kell egymást” (1Jn 4,12). 
Ezekből a szavakból látszik, 
hogy Ő nem felejtette el, hogy 

a megvál-
tó Jézus egy-
szer s min-
denkorra 
egybekap-

csolta az Isten- és a felebaráti 
szeretet parancsát, és megtaní-
tott bennünket arra, hogy a leg-
főbb törvény, a legfontosabb pa-
rancsolat: a szeretet. Hitünket, 
Isten iránti szeretetünket azzal 
kell megmutatnunk, hogy igyek-
szünk jobban becsülni és szeret-
ni egymást. 

Végezetül arról se feledkez-
zünk meg, hogy Szent Já-
nos apostol és evangélis-

ta az Egri Főegyházmegye és 
egyben az Egri Főszékesegyhá-
zi Káptalan védőszentje. Adja Is-
ten, hogy úgy szeressük mi is Jé-
zus Krisztust és az Ő Egyházát, 
mint János apostol. Védőszen-
tünk példája és tanítása arra 
hív és kötelez bennünket, hogy 
váljunk mi is Jézus szeretett ta-
nítványaivá.  Dolhai Lajos

A szeretett tanítvány

Interjú Ternyák Csaba egri érsekkel

Békét teremteni a szívekben
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„Szeretteim, ha Isten így szeretett minket,
nekünk is szeretnünk kell egymást” (1Jn 4,12).

Karácsonyi szentmise egy XV. szá-
zadi kódexből
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Az egyházi év Krisztus Király ünnepén, november 25-én ért vé-
get. Az elmúlt 12 hónapban ismét több nagyszabású progra-
mot, emlékezetes eseményt szerveztek az Egri Főegyházmegyé-
ben. Január 6-án ünnepeltük Ternyák Csaba püspökké szentelé-
sének 25. évfordulóját az egri bazilikában, amelyen a hívek mel-
lett részt vettek az egyházmegye papjai és a Magyar Katolikus 
Püspöki Konferencia tagjai is. Az esztendő során három alka-
lommal is sor került papszentelésre: január 7-én, Mezőkövesden 

Liga Konrádot, június 16-án pedig Czókoly Sándort és Drahos 
Dávidot, augusztus 25-én pedig Elek László jezsuita szerzetest 
szentelte pappá Miskolcon a főpásztor. Az idén nemcsak Eger-
ben, Rómában is ministráns-találkozót tartottak. Sokan vettek 
rész a pünkösdhétfői sárospataki Szent Erzsébet zarándokla-
ton, a 34. Egerszalóki Ifjúsági Találkozón és Lelkigyakorlaton, 
valamint az egyházközség munkatársak és a karitász-önkénte-
sek találkozóin.
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Latin nyelvű 
föliratok 
HAVAS-HORVÁTH ISTVÁN és Fe-
hér Balázs „Latin nyelvű fölira-
tok Egerben” című könyvének 
bemutatóját tartották az Egri 
Érseki Palota Turisztikai Lá-
togatóközpontban november 
6-án. Az épületek latin feliratai 
sok érdekes információt hor-
doznak, sokszor maga az épí-
tés dátuma is kiderül belőle – 
mondta el Havas-Horváth Ist-
ván. Ez a kötet segíthet abban, 
hogy az értékek iránt érdeklő-
dők megismerjék ezeket a rej-
tett kincseket. A könyvet dr. Cs. 
Varga István irodalomtörténész 
mutatta be az érdeklődők szá-
mára. A Latin nyelvű föliratok 
Egerben című könyv az Érseki 
Palota Turisztikai Látogatóköz-
pontban vásárolható meg. 

Hitélet az 
óvodában 
AZ EGRI FŐEGYHÁZMEGYE fenn-
tartásában működő óvodák ve-
zetői számára tartottak szak-
mai értekezletet november 
7-én Egerben. Az érseki szent-
misét követően Juhász Ferenc 
atya, az EKIF elnöke köszön-
tötte a megjelenteket és be-
mutatta Mester Mariann óvo-
dai referenst. Ezután Sustyák 
Anna, köznevelési szakértő, 
mesterpedagógus, a debrece-
ni Svetits Katolikus Óvoda ve-
zetője tartott előadást A Katoli-
kus óvoda az ideákban és a va-
lóságban, a korai nevelés fon-
tossága címmel, majd Balogh-
Bubenkó Éva tagóvoda-veze-
tő mutatta be a miskolci Szent 
Imre Római Katolikus Általános 
Iskola Szent Anna Tagóvodáját, 
mint jó gyakorlatot a katolikus 
iskola és óvoda együttműkö-
désére. Ezt követően Vízvárdy 
Rita szociális testvér, az Orszá-
gos Hitoktatási Bizottság tagja 
beszélt Hitélet a kisgyermekek 
nevelésében címmel. 

Betlehem-készítő 
pályázat 
AZ EGRI Érseki Palota Turisztikai 
Látogatóközpont Betlehem-ké-
szítő pályázatot hirdet diákok-
nak. Pályázni osztályonként és 
egyénileg is lehet. Az alkotáso-
kat mindenféle anyagból, bár-
milyen méretben, bármilyen 
technikával készíthetik. Bekül-
dési határidő 2018. december 
13. (Névvel, címmel, elérhető-
séggel ellátva.) Beküldési cím: 
Érseki Palota Turisztikai Láto-
gatóközpont 3300 Eger, Szé-
chenyi u. 1. Minden beküldött 
alkotást megáldanak decem-
ber 15-én 16 órakor, és az Ér-
seki Palotában kiállításra ke-
rülnek. A munkák 2019. január 
5-ig tekinthetők meg. A legjob-
bakat díjazásban részesítik.
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Szemlér Ferenc

Karácsonyra
Foszlik a fény, fogy a hő, 
közeledik az idő, 
meg kell már születned! 
Gyűlnek is a pásztorok, 
igazodik száz torok 
édes énekednek.

Nem tudjuk, hogy merre fog 
jót jelentő csillagod 
rőt egünkre kelni. 
De a jászol barma vár 
s három keleti király 
készül útrakelni.

Az alázott s a szegény 
sorsa sűrű éjjelén 
jöttöd után reszket. 
Nem lehet, hogy annyi test 
s lélek vágyát félrevesd 
és hogy ne szüless meg!

Vérben, vasban nevedet 
rebegik a nemzetek, 
suttogják a népek. 
Vedd le róluk a sötét 
égető vasvesszejét, 
ahogy megígérted!

Kezük még tán fegyveres, 
de a szemük jelt keres, 
jelt, ami segítsen. 
Ó, ne hadd csalódniok, 
szállj közéjük szép titok, 
gyermekarcú Isten!

S mentsd meg, akit szeretünk, 
gyermekünk és kedvesünk, 
barátunk és vérünk 
– S ha majd Krisztus született 
áldd meg ősi szeretet, 
minden ellenségünk!

A HÓNAP VERSE

Szemlér Ferenc (Székelyudvar-
hely, 1906 – Bukarest, 1978) köl-
tő, író, műfordító, kritikus. Vezető 
szerepe volt a romániai magyar 
irodalomban.
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1993-ban, Seregély István eg-
ri érsek döntése nyomán került 
ismét az Egri Főegyházmegye 
fenntartásába a Deák Ferenc úti 
Általános Iskola, mely sokáig 5. 
számú iskola néven, majd Deák 
Ferenc Általános Iskolaként mű-
ködött. 2009-ben kapta vissza az 
intézmény a Szent Imre nevet, 
melyet 1929-től, alapításától év-
tizedeken át viselt. A Jó Pásztor 
Óvodával egyesített intézmény 
2017-től a Kossuth Lajos utcai 
épülettel kibővült, így több mint 
700 diák tartozik hozzá. 

A 25 éves évfordulóról egész 
hetes programsorozaton em-
lékeztek meg. November 8-án, 
csütörtökön ünnepi műsor ke-
retében köszönték meg a fenn-
tartónak, jelenlegi és korábbi 
dolgozóknak, diákoknak az el-
múlt időszak lehetőségeit, ered-
ményeit. 

Az ünnepségen bemutatkoz-
tak az intézmény tehetséges di-
ákjai énekkel, zenével, verssel 
és tánccal. 

Valkó Viktor igazgató beszé-
dében kiemelte: Jézus Krisztus 
itt van az iskola falai között, s a 
munkatársakkal közösen azért 

dolgoznak, hogy az intézmény-
ből kikerülő gyermekek Istent, 
hazájukat és embertársaikat 
szerető jó emberek legyenek. 

Ternyák Csaba érsek köszön-
tőjében Archimédesz gondolatát 
idézte: „adjatok nekem egy fix 
pontot és én kimozdítom helyé-

ről a világot!”. A főpásztor hang-
súlyozta: végigkíséri az ember 
életét a fix pont keresése. Mi Jé-
zus Krisztus személyében talál-
juk meg ezt, hozzá igazítjuk éle-
tünket, ő adja meg a keresett 
biztonságot. A katolikus egyház 

iskolaszervező, oktató munkájá-
nak, az új generációk nevelésé-
nek Jézus Krisztus a középpont-
ja, mint ahogy egyéni életünk-
ben is ő a biztos pont, akihez 
mindent viszonyíthatunk, akire 
életünket építjük.

Negyedszázados évforduló

Ahol mindig jelen volt 
a vidámság és az imádság

Papp Dénes Csabáné, a balato-
ni Gárdonyi Géza Katolikus Ál-
talános Iskola hitoktatója a Szent 
Gellért-díj arany fokozatát vehet-
te át az idei tanévnyitón Ternyák 
Csaba egri érsektől. A kitünte-
tett pedagógus 2013. szeptem-
ber 1-től, az iskola katolikus is-
kolává válásának napjától a tan-
testület tagja, a balatoni iskola 
hittantanára. Előtte 16 éven ke-
resztül volt a környékbeli isko-
lák, így köztük a balatoni iskola 
hitoktatója. Ahogy a laudációban 
is megfogalmazta az iskola ve-
zetése munkájával elősegítette, 
hogy egyházi intézménnyé vál-
hassanak. Jelenleg is az isko-
la hitéletének alakítója, erősítő-
je, Székely Dénes plébános, isko-
lalelkész segítője. Hatására egy-
re több hitvalló pedagógus van a 
tantestületben. Versenyekre ké-
szíti fel a diákokat. A „Harmat-
csepp” hittanverseny középdön-
tőjébe jó eredménnyel jutottak 
be a diákok. Közülük Németh-
Ludnay Levente 1. helyezést ért 
el két alkalommal. A katolikus 
iskolák hittanversenyein is jól 
szerepeltek az iskola csapatai. 
Munkájának köszönhető, hogy 
a tanulók közül tízen rendszere-
sen ministrálnak Balatonban, de 
többen Mikófalván, Bekölcén és 
Borsodnádasdon is. 

– 1958. október 17-én szület-
tem Ózdon. Szüleimmel és test-
vérbátyámmal egy Ózd mellet-
ti kis faluban Csokvaomány-
ban laktunk – mondta. – Édes-
apám aknagépkezelőként dol-
gozott a Farkaslyuki bányánál, 
édesanyám háztartásbeli volt. 
A helyi általános iskolába jár-
tam, majd gimnáziumi tanul-
mányaimat Miskolcon, a Kos-
suth Gimnáziumban végeztem. 
Egyszerűen éltünk, de szüle-
ink csodálatos gyerekkort biz-
tosítottak a számunkra, mindig 
jelen volt a jókedv, a vidámság 
és nem utolsó sorban az imád-

ság. Édesanyám nagy szelídség-
gel fordult az Úrhoz, édesapám 
férfias határozottsággal. Csodá-
latos példa volt előttünk, csak 
folytatni kellett. 36 évvel ezelőtt 
férjhez mentem és három gyer-
mekünk született, ami a legna-
gyobb ajándék számunkra. Fér-
jemmel együtt fontosnak tartot-
tuk, hogy keresztény értékrend 
szerint neveljük őket. Kimond-
hatatlan öröm, amikor a vasár-
napi szentmise után együtt ül 
ebédhez az egész család, amely 
az unokákkal együtt már tíz fő. 

1992-ben kezdtem el a hitok-
tatóképzőt Egerben. 1993-tól 

már, mint óraadó néhány órát 
taníthattam is, aztán később fő-
állású hitoktató lettem, több is-
kolában tanítottam. 

2007-ben végeztem el az Egri 
Hittudományi Főiskolán a hitta-
nár–nevelő szakot. 2013-ban let-
tem a balatoni Gárdonyi Géza 
Katolikus Általános Iskola tan-
testületének a tagja, nagy öröm-
mel vállaltam el a felkérést. Új 
lehetőség, új kihívás, szebbnél 
szebb feladatok vártak és vár-
nak rám és kis közösségünk-
re. Ministráns csoporttal való 
foglalkozás, ünnepek megszer-
vezése, hittanos táborok veze-
tése, versenyeken való részvé-
tel és számtalan léleképítő prog-
ram... Jó egy kicsit hozzájárul-
ni ahhoz, hogy a körülöttem élő 
embertársaim közelebb kerül-
jenek Jézushoz és ezáltal béké-
ben, szeretetben munkálkod-
junk együtt. Amit még szeret-
nék elérni, hogy minél többen 
érezzék át a szentmise sok-sok 
kegyelmét és érezzék Jézus kö-
zelségét, szeretetét. Nagy öröm 
számomra minden volt tanítvá-
nyommal való találkozás, igaz 
a nagy részüket ezerfelé sodor-
ta az élet, ami bennünket össze-
köt, a hit a remény és a szeretet, 
az mindenhol ugyanaz. 

 Homa János

Az intézmény tehetséges diákjai 
léptek fel az ünnepségen. Zenével, 
tánccal, verssel köszöntötték a je-
lenlévőket a jubileumon.
 Fotó: Federics Róbert

A hittanversenyeken jól szerepeltek az iskola tanulói

November 25-én, Krisztus Ki-
rály ünnepén, Ternyák Csaba 
egri érsek szentmisét mutatott 
be az egri bazilikában, melynek 
keretében került sor a papnö-
vendékek felolvasó és akolitus 
avatására. 

Az Egri Főegyházmegye hét 
kispapját, Hágen Pál Tamást, 
Kerekes Gábort, Péter Vilmost, 
Adolfo Enrique Parra Molinát, 
Carlos Jesus Penaranda Arizát, 
és Geovanny Fernando Salazar 
Herrerát,  valamint a Debre-

cen–Nyíregyházi Egyházme-
gyés Bíró Istvánt és Szabó Gá-
bort lektorrá avatta a főpász-
tor. Ugyanebben a szentmisé-
ben az Egri Főegyházmegyés 
Simon Dávidot és Jorge Luis 
Altamirano Mendezt akolitussá 
avatta az érsek. 

A lektorok, vagyis felolvasók 
feladata, hogy Isten Igéje a litur-
giában méltó módon hangozzék 
el, az akolitusok hivatása pedig 
az, hogy szolgálatot végezzenek 
a papok mellett.  

Ugyancsak az egyházi év 
utolsó vasárnapján volt az 5. 
éves kispapok admissiója, az-
az a diákonátus és a papság je-
löltjei közé történő felvétele. En-
nek során az Egri Egyházme-
gyés Barta Márton, Marosi Ba-
lázs és Nagy Ferenc, valamint a 
Debrecen-Nyíregyházi Egyház-
megyés Máté Péter és Szidor Já-
nos a főpásztor előtt nyilváno-
san és ünnepélyesen kinyilvá-
nította, hogy belép a szent ren-
dek jelöltjei közé és egész élete 

során az Istennek és az Egyház-
nak kíván szolgálni.

Az Egri Érseki Papnevelő In-
tézetben a másodéves egri egy-
házmegyés Lestál Balázs vala-
mint a Debrecen – Nyíregyházi 
Egyházmegyés Csapó Márton, 
Papp Attila és Tatár Bálint öltöt-
te magára a reverendát novem-
ber 17-én, szombaton szentmise 
keretében. Az egyházi öltözetet 
Buda Péter, a szeminárium rek-
tora áldotta meg, mielőtt a kispa-
pok azt magukra vették. H. J.

Felolvasókat és akolitusokat avattak

A 2020-as budapesti Nemzet-
közi Eucharisztikus Kongresz-
szusra készülünk. Sokféle mó-
don. Könyvek, tanulmányok és 
cikkek sokasága jelenik meg, 
amelyekből megismerhetik a 
katolikus hívek az Eucharisz-
tia jelentőségét. Szükség is van 
ezekre, mert a kongresszusra 
való előkészülethez hozzátar-
tozik, hogy igyekszünk gazda-
gítani az Oltáriszentségre és a 
szentmisére vonatkozó ismere-
teinket.

Ezért örülünk annak, hogy Dr. 
Dolhai Lajosnak, lapunk jegy-
zetírójának most megjelent két 
új könyve is az Eucharisztiáról 
szól. Az Eucharisztia teológiája 
című könyvet (Szent István Tár-
sulat) mindazoknak ajánljuk, 
akik szeretnék felfedezni, hogy 
az Eucharisztia teológiája, az 
Eucharisztia ünneplése, és a ke-
resztény élet bensőleg, lényegi-
leg összetartozik: amit hiszünk, 
azt a liturgiában ünnepeljük, és 
a szentségi kegyelmek segítsé-
gével életté váltjuk.

A Csúcs és forrás című könyv-
ben (JEL Kiadó) az olvasó 52 kér-
dést és választ talál az Eucha-
risztiáról. A kérdések száma azt 
sugallja, hogy legalább az utol-
só előkészületi évben minden 
vasárnap olvassunk el egy kér-
dést és választ. Ha ezt megtesz-
szük, akkor egyre jobban fogjuk 
érteni és értékelni az Eucharisz-
tiát, keresztény életünk egyik fő 
forrását.

A könyvek ünnepélyes bemu-
tatója 2018. december 7-én 17 
órakor lesz az Egri Érseki Palo-
ta Turisztikai Látogatóközpont-
ban. 

Könyvek az 
Eucharisztiáról


