
Az olasz Michele Gervasoni 
és az ecuadori Geovanny 
Fernando Salazar Herrera pap-
növendékek ad missióját tar-
tották – érseki mise keretében 
– az egri Szent II. János Pál 
Missziós Központban, február 
4-én. Az ad missio által a jelöl-
tek az egyház missziójának to-
vábbadását kapják meg külde-
tésként.

2012. április 12-én, az eucha-
risztia és a papság alapításá-
nak napján, Ternyák Csaba, eg-
ri érsek alapította meg az egri 
Redemptoris Mater Egyházme-
gyei Missziós Szemináriumot, 
amelynek két növendéke lépett 
most előre a papság felé vezető 
úton. Michał Bartosz Muszyňsky, 
a missziós szeminárium rektora 
elmondta: ezzel a szertartással az 
Egyház megerősíti s hivatást, örö-
mét fejezi ki, s fontos állomás ez 
az egyéni lelki életben is.

A növendékek számára jelen-
tős előrelépés ez a papságra ké-
szülődés időszakában, így lénye-
ges a megfelelő lelki felkészülés. 
A jelöltek virrasztással, imádság-
gal töltötték a megelőző estét.

Michele Gervasoni, IV. évfo-
lyamos papnövendék elmondta: 

döntő momentum ez, Isten se-
gítségét kapják, a meghívás ál-
tal hálát adnak a kapott kegyel-
mekért. A szentmisét bemutató 
egri főpásztor szentbeszédében a 
növendékekhez szólva úgy fogal-
mazott, mindnyájunknak külde-
tésünk van, a mai napon azon-
ban különösen értetek imádko-
zunk, akik hamarosan végleg el-
köteleződtök az Istennek, vala-
mint Jézus Krisztus egyházának. 
Erősítsen meg benneteket az Úr, 
adja meg nektek a mindvégig va-
ló kitartás és hűség kegyelmét – 
mondta az érsek.

Tíz évvel ezelőtt, 2010 márci-
usában jelent meg először az Eg-
ri Főegyházmegye havilapja, az 
Egyházmegyei Hírek a Heves 
Megyei Hírlapban.

A lapot önálló kiadványként is 
kinyomtattuk és eljuttattuk az 
Egri Főegyházmegye temploma-
iba. Az induláskor arra vállal-
koztunk, hogy minden hónap el-
ső szombatján betekintést adunk 
egyházmegyénk életébe.

Ahogy Ternyák Csaba egri ér-
sek a lap alapításakor megfogal-
mazta: „Ennek a kezdeménye-
zésnek az a célja, hogy azok a ka-
tolikus hívők és családok is job-
ban megismerhessék egyházuk 
életét, akiknek a hétköznapok-
ban csak laza kapcsolatuk van a 
helyi egyházközséggel, viszont 
kultúrájukban és hagyománya-
ikban kötődnek a katolikus egy-
házhoz. Természetesen az itt ol-
vasható írások minden nyitott 
és érdeklődő emberhez is szól-
nak, akik szeretnének tájéko-
zódni a helyi katolikus egyház 
életéről és köznapjairól. Azóta 
az Egyházmegyei Hírek megje-
lenik a – Heves Megyei Hírlap 
mellett – a Jász-Nagykun-Szol-
nok megyei Új Néplapban és a 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 
Kulcs Magazinban is. Példány-
számunk megközelíti a három-
százezret. A nyomtatott formán 
túl a főegyházmegye interne-
tes honlapján is elérhető (www.
eger.egyhazmegye.hu).

Cikkeinkben beszámoltunk a 
legfontosabb egyházmegyei ese-
ményekről. Bemutattunk szá-
mos jeles egyházi személyt, szól-
tunk a plébániák ünnepeiről, az 
Egri Hittudományi Főiskolán és 
az Érseki Papnevelő Intézetben, 
továbbá az egri Redemptoris Ma-
ter Szemináriumban, valamint a 
főegyházmegye nevelési-oktatá-
si intézményeiben folyó munká-
ról. E mellett jegyzetírónk igye-
kezett lelki útravalóval is szol-
gálni.

A lap szerkesztőbizottságának 
tagjai kérik olvasóinkat, hogy az 
Egyházmegyei Híreket fogadják 
továbbra is érdeklődéssel!

Homa János
felelős szerkesztő

JEGYZET

Minden euchariszti-
kus kongresszusnak 
van egy szimbóluma, 

amely „körbejár” a szervező or-
szág egyházmegyéiben és egy-
házközségeiben. A budapes-
ti kongresszus jelképe egy há-
rom méter magas bronzborítás-
sal díszített kereszt, amit Ferenc 
pápa is megáldott. Ez a feszü-
let nem csupán egy szép ötvös-
munka, hanem ereklyetartó is, 
amelyen magyar szentek erek-
lyéi láthatók, középpontjában 
egy szent kereszt relikviával. Né-
hány hónappal a kongresszus 
előtt március 16-án az Egri Fő-
egyházmegyébe is megérkezik ez 
a kereszt, és április 8-ig az egy-
házmegye 11 nagyobb plébáni-
áján találkozhatunk vele. Ez a 
szentek ereklyéivel ékesített ke-
reszt és a jelenlétéhez kapcsoló-

dó szentmisék, szentségimádá-
sok és egyéb programok arra fi -
gyelmeztetnek bennünket, hogy 
készüljünk egyre nagyobb lelke-
sedéssel az 
euchariszti-
kus kongresz-
szusra.

A nagyböj-
ti időben egészen virágvasár-
napig marad nálunk a misszi-
ós kereszt. Ezért kettős üzenet-
tel érkezik hozzánk. Emlékeztet 
bennünket a megváltottságunk-
ra és az Eucharisztiára. Gon-
doljunk tehát majd arra, hogy 
Jézus az ő szent keresztje által 
váltott meg bennünket, de arra 
is, hogy az értünk még a szen-
vedést és kereszthalált is válla-
ló Jézus csodálatos módon ve-
lünk és közöttünk maradt az 
Oltáriszentségben.

A művészettörténészek meg-
fi gyelték, hogy az első keresz-
tények a kereszt fájára nem he-
lyezték el az Úr Jézus meggyö-

tört testét sem fából, sem gipsz-
ből vagy egyéb más anyagból. 
Az volt a szokás, hogy a kereszt 
fáját üresen hagyták, vagy pedig 
drágakövekkel ékesítették (croce 
gemmata). Ezzel a keresztábrá-
zolással nemcsak azt hirdették, 
hogy Jézus feltámadt a halálból, 
hanem azt is, hogy milyen nagy 
érték számunkra Jézus megvál-
tó keresztje. Hittel valljuk, hogy 
az újszövetségben ez a kereszt, 
illetve a golgotai áldozat min-
den kegyelem forrása. A szent-

misében pedig jelenvalóvá vá-
lik számunkra az a megváltó ál-
dozat, amely által Isten kien-
gesztelődött a bűnös világgal. 

Nagy áldás 
számunkra, 
hogy Krisz-
tus Urunk ol-
táron megjele-

nő áldozata minden keresztény 
nemzedéknek megadja a lehető-
séget, hogy egyesüljön az Ő ál-
dozatával, bűnei bocsánatára és 
lelkének üdvösségére.

A missziós kereszten a 29 ma-
gyar és magyar vonatkozású bol-
dog és szent ereklyéje pedig arra 
emlékeztet bennünket, hogy az 
Eucharisztia az életszentség for-
rása, amelyre a keresztségben 
mindnyájan meghívást kaptunk. 
Azután a különböző életállapo-
tok – a papi és szerzetesi életfor-

ma, a keresztény családok, a fi -
atalok, a betegek és a szenve-
dők – nélkülözhetetlen kegyel-
mi forrása. Ezt tapasztalhatjuk 
meg, amikor az Eucharisztiát 
ünnepeljük, vagy szentségimá-
dást végzünk, mert Jézus az Eu-
charisztia által akar képessé ten-
ni bennünket arra, hogy méltóan 
éljünk abban a hivatásban, ame-
lyet Krisztusban kaptunk (vö. 
Ef 4,1). „Valóban szent vagy, Is-
tenünk, minden szentség forrá-
sa” – imádkozzuk a szentmisé-
ben (2. kánon), és hittel valljuk 
(3. kánon), hogy a szent Isten „a 
mi Urunk Jézus Krisztus által, a 
Szentlélek erejével éltet és meg-
szentel mindent”. Ezért már most 
és majd a kongresszus idején is 
hitből fakadó örömmel megvall-
juk: „Minden forrásom belőled 
fakad” (Zsolt 87,7). Dolhai Lajos

Missziós kereszt

Avatások
2020. MÁRCIUS 18-ÁN, az Egyház 
fővédőszentje ünnepének elő-
estéjén Ternyák Csaba érsek 
18.30 órakor kezdődő szent-
mise keretében az egri bazi-
likában világi lelkipásztori ki-
segítőként szolgáló lektorokat 
és akolitusokat avat. Szolgá-
latukra Isten bőséges áldását 
kívánjuk.

Megújult a 
plébániaépület 
Besenyőtelken
ELKÉSZÜLTEK a besenyőtelki 
plébánia épületének felújítási 
munkálatai: megújították a víz-
vezetéket, a központi fűtést, a 
közösségi mosdót és a kony-
hát. A helyiségeket Ternyák 
Csaba egri érsek áldotta meg 
ünnepélyesen, február 9-én. 
Varga Pál plébániai kormány-
zó úgy fogalmazott: a látha-
tó a láthatatlanért van, min-
den külső megújulás a belső 
megújulást szolgálja. A főpász-
tor szentmisét mutatott be a 
Szent Lőrincnek ajánlott plébá-
niatemplomban. Beszédében 
örömének adott hangot, hogy 
élő közösség működik itt. Hálá-
sak mindazoknak, akik segítet-
ték a megújulást: a kormány-
nak, a döntéshozóknak.

Hittanári képzések
AZ EGRI Hittudományi Főisko-
lán a 2020/2021-es tanévben 
katekéta-lelkipásztori munka-
társ alapszakon (3 év) és hit-
tanári szakon (4+1 év) levele-
ző tagozatos formában lehet 
készülni hitoktatói tevékeny-
ségre és keresztény művelt-
ségünk gyarapítására. A hit-
tanári szak az Eszterházy Ká-
roly Egyetemmel együttműkö-
désben történő közös képzés. 
A képzésekre az EGHF saját je-
lentkezési lapján kell jelent-
kezni (május 15-ig). A követ-
kező tanévben is lesz pedagó-
gusok számára a 2 féléves hit-
oktatói szakirányú továbbkép-
zés. Bővebb információ a főis-
kola honlapján (www.eghf.hu) 
olvasható.

HÍREKNAGYBÖJT

„A keresztfához megyek,
Mert máshol nem lelhetek
Nyugodalmat lelkemnek.
S ott talállak, ó, Szűz Anya,
Fájdalom közt, bágyadozva,
Tőr veré át lelkedet (…)

Ne nézd bűnös-létemet,
Hanem a szeretetet,
Mely értem a fán vérzett!
Fájdalmaid, ó, Szűz Anya,
Indítsanak bűnbánatra,
Hogy kegyelmet nyerhessek.”

(Nagyböjti népének a
Hozsanna énekeskönyvből)
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Tízéves az 
Egyházmegyei 
Hírek

Az Egyház megerősítette a hivatást 

Az Eucharisztia az evange-
lizáció forrása és csúcspontja 
címmel az idén is folytatódik az 
elmúlt év első felében megkez-
dett elsőcsütörtöki közös szent-
mise, tanítás és szentségimádás 
Eger különböző templomaiban. 
A 2020-as Budapesti Nemzetkö-
zi Eucharisztikus Kongresszus-
ra való felkészülést szolgáló, az 
Eucharisztia jobb megismerését 
célzó program idei második állo-
mása a Jézus Szíve templomban 
volt, ahol Ternyák Csaba érsek 
celebrált szentmisét. 

Az eseményen megjelent hí-
vek Ficzek László általános 
helynöknek, a templom plébá-
nosának tanítását hallgathatták 
meg, aki a benső részvétellel át-

élt ünneplésről elmélkedett. El-
mondta, hogy katolikus hívő-
ként minden szentmisén öröm-
teli benső részvétellel akarunk 
ünnepelni. Ehhez meg akarjuk 
ismerni a szentmise minden 
részletét, amely közelebb visz 
bennünket ahhoz, hogy minél 
bensőségesebb kapcsolatot tud-
junk kialakítani Jézus Krisztus-
sal, aki az Oltáriszentségben va-
lóságosan velünk van. Imádság-
gal fordulunk hozzá és a benső 
részvétel kiemelkedő pillanata 
az, amikor a szentáldozásban 
találkozunk vele. A szentáldo-
zás benső öröm, személyesen át-
élt lelki élmény.

Az evangéliumból ismerjük 
az színeváltozás pillanatát. Jé-

zus három kiválasztott tanítvá-
nyával felmegy a hegyre és ott 
megmutatja nekik isteni termé-
szetét. 

Az emberi természeten átra-
gyog Isten dicsősége. Az aposto-
lok mindezt nem tudják szavak-
kal kifejezni. Péter apostol is ke-
resi a szavakat: „Uram, jó ne-
künk itt lenni. Építsünk három 
sátrat, Neked egyet, Mózesnek 
egyet és Illésnek egyet.” Péter 
szeretné az Isten-élményt úgy 
megőrizni az életében, hogy az 
valóságos legyen és sokáig meg-
maradjon.

Hangsúlyozta: minden egyes 
szentmise ezzel az Isten-élmény-
nyel ajándékoz meg bennünket. 
A kenyér és bor színe alatt Jé-

zussal való találkozással. Így a 
benső részvétellel átélt ünneplés 
magától értetődik.

Szólt arról is, hogy személyes 
hitünket szeretnénk átadni em-
bertársainknak. A keresztény 
ember akkor hiteles, ha misszó 
jellemzi. Ha a másik embernek 
szeretné átadni Jézus Krisztus 
örömhírét, az Evangéliumot. Ez 
a keresztény ember küldetése.

Kiemelte: az Eucharisztia, a 
Krisztussal való találkozás min-
dig ünneplés. Ünnep, amely a 
hétköznapi teendők sorából fel-
ragyog és kiemelkedik.

Ezt követően pedig közös 
szentségimádást tartottak Dra-
hos Dávid káplán vezetésével.

Homa János

Átragyog Isten dicsősége

Michele Gervasoni és 
Geovanny Fernando 
Salazar Herrera



A Szent Gellért-díj ezüst foko-
zatában részesült Ágoston Zsolt 
a miskolci Vörösmarty Mihály 
Katolikus Általános Iskola pe-
dagógusa, igazgatóhelyettese. 
A díjat a tavaly augusztus végi 
tanévnyitó ünnepségen adta át 
Ternyák Csaba egri érsek. A dí-
jazottat méltató laudációból ki-
tűnik, hogy Ágoston Zsolt a va-
sárnapi és hétköznapi szentmi-
sék rendszeres látogatója. Tag-
ja a plébániai képviselőtestü-
letnek. Egyik kiemelkedő tevé-
kenységi területe 20 éve a diák-
táboroztatás. A gyerekekkel va-
ló kapcsolata oldott, de követke-
zetes. Igazgatóhelyettesként a rá 
bízott feladatokat maradéktala-
nul, határidőre elvégzi. Különö-
sen nagy gondot fordít a sajátos 
nevelési igényű, illetve beillesz-
kedési, tanulási, magatartási ne-
hézséggel küzdő gyerekek ügye-
inek intézésére és a kollégák to-
vábbképzéseire.

– 1970-ben születtem egy So-
mogy megyei kistelepülésen, 
Tabon, második gyermekként 
– mondta a kitüntetett tanár. –
Egy bátyám van, aki Veszprém 
megyében él. Általános isko-
lai tanulmányaimat szülőhelye-
men végeztem, középiskolába is 
a Balaton partján jártam. Álta-
lános és középiskolai tanáraim 
között is voltak példaképeim, ta-

lán ezért is választottam a peda-
góguspályát. Egerben, az Eszter-
házy Károly Tanárképző Főisko-
lán szereztem magyar-történe-
lem szakos tanári diplomát. Itt 
ismertem meg feleségemet, Ildi-
kót is, akivel a diplomaszerzést 
követően összeházasodtunk és 
Miskolcra költöztünk. Itt a Vö-
rösmarty Mihály Általános Is-
kolába kerültem tanítani. Köz-
ben megszületett a kislányunk, 
Zsófia, aki ma már - a miskolci 
Fényi Gyula Jezsuita Gimnázi-
um elvégzése után - a Pázmány 
Péter Katolikus Egyetemen ta-

nul jogot, a Jezsuita Szakkollégi-
um lakója.

Miskolcon, a Mindszenti-
templom híveinek közösségé-
ben otthonra lelt. Hitélete első-
sorban ehhez a templomhoz kö-
tődik. Tagja a plébánia Kolping-
családjának és a képviselőtestü-
letnek is.

– Iskolám 2011-ben, vissza-
térve jogelődjének korábbi ró-
mai katolikus gyökereihez, az 
Egri Főegyházmegye fenntar-
tásába került. A fenntartóvál-
tás óta igazgatóhelyettesként 
dolgozom az iskolában – mond-
ta. – Pedagógusi munkámban, 
hétköznapjaimban addig is, az-
óta is a pannonhalmi bencés el-
vet igyekszem követni: Verba 
docent, exempla trahunt, vagy-
is a szavak csak tanítanak, de a 
példa nevel. Szabadidőmben szí-
vesen kirándulok. Ezért is vezet-
tem huszonkét nyári tábort az 
abaúj-hegyközi Pusztafaluban, 
csodálatos természeti környe-
zetben. Mindemellett gyűjtöm 
a régi könyveket, különösen a 
dedikált példányokat. Könyvtá-
ram dísze számtalan neves ma-
gyar író mellett Herman Ottó, 
vagy Mindszenty hercegprímás 
kezeírása, a legkedvesebb dedi-
kációm Fekete Istvántól olvasha-
tó a Tüskevár első kiadásában.

Homa János
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Nyílt hétvége a 
Szemináriumban
AZ EGRI Érseki Szeminárium 
ebben az évben is hívja azo-
kat a fiatalokat, akikben érle-
lődik a papi hivatás gondola-
ta, vagy komolyabban szeret-
nék megismerni és követni Jé-
zus Krisztust. A nyílt hétvége 
célja, hogy a fiataloknak be-
mutassák a szemináriumot és 
a kispapi életet, valamint a kö-
zös imák, beszélgetések, ta-
núságtételek és az érsek atyá-
val való találkozás által választ 
kapjanak a hivatás választás-
sal kapcsolatos kérdéseikre. A 
nyílt hétvége április 3-án kez-
dődik és április 5-ig tart. Pén-
tek délután 18 órakor kezdő-
dik a szemináriumban, és va-
sárnap az ebéddel fejeződik 
be a közös program. A közép-
iskolás korú, vagy annál idő-
sebb fiúkat várják. Az alsó kor-
határ 14 év. Jelentkezés: Az 
„Egri Szeminárium” Facebook 
oldalán, a szabo.jozsef.69@
egriegyhazmegye.hu e-mail cí-
men, vagy a gaudete.eghf@
gmail.com címen.

Homrogdi találkozó
A BUDAPESTI Nemzetközi Eucha-
risztikus Kongresszusra készül-
ve, az év első eucharisztikus 
ünnepét tartotta a homrogdi 
Krisztus Teste és Vére plébánia 
január 31-én. A találkozó ven-
dége Mohos Gábor esztergom-
budapesti segédpüspök, a 
NEK-et előkészítő titkárság ve-
zetője volt. „Én vagyok az élet 
kenyere. Aki hozzám jön, töb-
bé nem éhezik, s aki bennem 
hisz, nem szomjazik soha.” - 
idézte Szent János nyomán Jé-
zus szavait Mohos Gábor püs-
pök. A katekézist szentmise kö-
vette, majd lélekemelő Szent-
ségimádás, amit Nagy Kriszti-
án hernádnémeti plébániai kor-
mányzó vezetett.

Ozsvári Csaba 
kiállítása Egerben
A MAGYAR kultúra napjának elő-
estéjén, január 21-én nyílt meg 
az Egri Érseki Palota Turisztikai 
Látogatóközpontban az Ozsvári 
Csaba (1963–2009) ötvös-
művész, a Missziós Kereszt 
alkotója című időszaki kiállí-
tás. A kivételes tehetségű al-
kotó többnyire liturgikus hasz-
nálatban álló egyházművésze-
ti remekeit felvonultató, kama-
rajellege ellenére is különlege-
sen gazdag tárlat az idei Nem-
zetközi Eucharisztikus Kong-
resszus (NEK) egyik legbeszé-
desebb előkészítő alkalma le-
het a látogatók számára. A kiál-
lítás, melyet Ternyák Csaba ér-
sek és Kránitz Mihály protono-
tárius kanonok, a Pázmány Pé-
ter Katolikus Egyetem Hittu-
dományi Karának dékánja nyi-
tott meg, május 17-ig tekinthe-
tő meg az Egri Érseki Palota Tu-
risztikai Látogatóközpontban 
(3300 Eger, Széchenyi u. 1.).

HÍREK

Reményik Sándor

Jóakarat
„Én jót akartam, – s minden rosszra vált…”
Van-e szörnyűbb szó, szörnyűbb tőrdöfés;
Mellyel a szív magának ád halált,
S önnön hajába markol szaggatón
A kétségbeesés?!
„Én jót akartam.
Zephirt vetettem, – és vihart arattam. –
Szóltam a földnek: gyorsabban forogj! –
S megindult alattam,
Mint a horkanó paripa, vadul.
Egy tégla nem tetszett a templomfalban,
Megmozgattam, – s a templom összedőlt.
Én jót akartam.”
Mikor eljő az ítéletnek napja,
A végső nap,
S a maga jussát minden szív kikapja,
Mikor a Bíró rátekint merőn:
Egyensúlyozni bűnök tonnasúlyát,
Egy hópehely a másik serpenyőn,
Lángtengerek közt keskeny tejfolyó.
Kárhozat-földjén üdvösség-barázda:
Jóakarat – elég lesz ez a szó?…

A HÓNAP VERSEÚj épületben a Szent István Rádió
2020. MÁRCIUS

Új helyszínen működik a 
Szent István Rádió és Televí-
zió szerkesztősége 2020 feb-
ruárjától. A felújított Deák Fe-
renc úti épületet, az új stúdió-
kat Ternyák Csaba egri érsek 
áldotta meg.

A déli Úrangyala imádsággal 
kezdődő ünnepségen a Szent 
István Rádió és Televízió fenn-
tartója, az Egri Főegyházme-
gye vezetője mondott áldást élő 
adásban a munkatársak jelenlé-
tében, kérte Isten áldását arra a 
munkára, melyet az alapító ér-
sek szándéka szerint végeznek 
a dolgozók mintegy 20 eszten-
deje. Elmondta: Seregély István 
érsek mondata örökérvényű: 
„rádiónk célja azonos az Egy-
ház küldetésével, mindenki üd-
vösségének a szolgálata”.

A főpásztor köszönetet mon-
dott a szerkesztőség munkatár-
sainak, hogy ennek jegyében 
igyekeztek és igyekeznek dol-
gozni, két vonalon is. Egyrészt 
azokban a műsorokban, melyek 
kifejezetten és közvetlenül a ke-
resztény hit megerősítését szol-
gálják, másrészt a keresztény 
kultúrát megismertető, elmé-
lyítő alkotásokban. Az érsek ki-
emelte: továbbra is az a cél, hogy 
a tanúságtételek, a keresztény 
kultúra közvetítése által hidat 
építsenek az embereknek a hit 
felé. A főpásztor Isten áldását 

kérte a házra, az intézményre, a 
munkatársakra és a hallgatókra.

Az ünnepségen Szarvas Ist-
ván atya, a Szent István Rádiót 
és Televíziót működtető Magyar 

Katolikus Rádió Alapítvány el-
nöke köszönetet mondott az eg-
ri érseknek és a Magyar Katoli-
kus Püspöki Konferenciának a 
támogatásért, valamennyi mun-

katársnak a felújításban, költö-
zésben való részvételért, a közös 
munkáért, melynek eredménye-
ként új, komfortos és korszerű 
körülmények között tevékeny-
kedhet a szerkesztőség.

A lelkipásztor úgy fogalma-
zott: két évvel ezelőtt, amikor 
a rádió 18 éves volt, úgyszólván 
nagykorú lett. Akkor kezdődött 
meg a felújítás folyamata, a köl-
tözés tervezése. Mint mondta, 
olyan ez, mint amikor egy fia-
tal ember életében is eljön az 
idő, amikor elköltözik az atyai 
házból. A Szent István Rádió és 
Televízió új épületének megál-
dási ünnepsége közös agapéval 
zárult. Bérczessy András

A főpásztor megáldotta a stúdiót Fotó: Gergely Gábor

A Lourdes-i Boldogságos Szűz 
Mária napján, február 11-én, 
amely a betegek világnapja, lelki 
napra gyűltek össze az egyház-
megye kórházpasztoráció terüle-
tén dolgozó munkatársai, az egri 
Érseki Papnevelő Intézetben.

Árvai Zoltán kórházlelkész 
úgy fogalmazott: fontos, hogy 
átérezzük a betegek helyzetét 
mi, akik közel vagyunk hozzá-
juk. Fel kell fedeznünk bennük 
Krisztust, aki azonosítja magát 
a szenvedő emberrel.

A lelki nap részeként szentmi-
sét mutatott be a részvevők szá-
mára Ternyák Csaba érsek. A fő-
pásztor beszédében rámutatott, 
hogy amikor az ember bajban 
van, akkor jut igazán eszébe az 
Isten, kitett helyzetben tudunk 
a legjobban imádkozni. Sok em-
ber úgy talál vissza betegségé-
ben az Istenhez, hogy közben 
küzd vele, de küzd a saját hitéért 
is. Közös tapasztalatunk, hogy a 
hitünkért meg kell küzdenünk. 

A kórházi szolgálattevők a leg-
nagyobb empátiával fordulnak 
a súlyos és nehéz kísértéseket 
megélőkhöz a kórházi ágy mel-
lett. Amíg úton vagyunk, min-
dig meg kell becsülnünk a hit 
ajándékát, s gyenge, vagy fo-
gyatkozó hitünkre tekintve még 
nagyobb megértéssel tudunk te-
kinteni a küzdelmet folytató be-
tegekre.

A szentmisét egymást megerő-
sítő, közösségformáló beszélgeté-
sek, tanúságtételek követték.

***
Este a hagyományoknak meg-

felelően, az egri Fájdalmas Anya 
plébániatemplomban mutatott 
be szentmisét az egri érsek a 
betegek világnapján. A főpász-
tor köszöntötte a jelenlévő orvo-
sokat, ápolókat, akik enyhítik a 
betegek szenvedését. A szentmi-
sén a betegek szentségét is ki-
szolgáltatták a szentséget kérő 
és annak vételére felkészült hí-
vek számára.

Ágoston Zsolt: a szavak csak 
tanítanak, a példa nevel

A példa nevel

Kórházpasztorációs 
munkatársak lelki napja

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

           Készült a 
közreműködésével.

Kedvezményes előfizetés:
06-40/510-510

Nyomdai munkák:
Virtuóz Kiadó és Nyomdaipari Kft.

Reményik Sándor (1890 – 1941) 
költő, a két világháború közöt-
ti erdélyi magyar líra kiemelke-
dő alakja. Az életében több ne-
ves díjjal és elismeréssel kitün-
tetett Reményik a legutóbbi idő-
kig viszonylag ismeretlen volt Ma-
gyarországon, mert őt és költé-
szetét 1945 után – jórészt poli-
tikai megfontolásokból – évtize-
dekre száműzték a magyar iro-
dalomból.

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

Ezúton is szeretnénk köszö-
netet mondani híveinknek és 
mindazoknak, akik személyi jö-
vedelemadójuk 1%-áról már az 
elmúlt években is a Magyar Ka-
tolikus Egyház javára rendel-
keztek, amelynek technikai szá-
ma: 0011. Akik az elmúlt évben 
rendelkeztek az egyház javá-
ra adófelajánlásukról, és ezt az 

idén is fenntartják, nincs szük-
ség újabb rendelkezésre.

Lehetőség van a személyi jöve-
delemadó második 1%-ának fel-
ajánlására is, amellyel egyházi 
alapítványt támogathatnak. Fő-
egyházmegyénk híveitől azt kér-
jük, hogy támogassák a Magyar 
Katolikus Rádió Alapítványt a 
18578726-2-10 adószámon. Ez az 
alapítvány a Szent István Rádió 
fenntartója. További informáci-
ók találhatók a www.katolikus.
hu honlapon.

Rendelkezzen adója 
1 százalékáról!

Ezen az ünnepen, örömünk 
legfőbb forrása az a Szentlé-
lek Úristen, akit Jézus Krisztus 
küldött el számunkra, és aki az 
idők során újabb és újabb ke-
gyelmekkel árasztotta el egy-
házát – mondta szentbeszédé-
ben Ternyák Csaba egri érsek 
Urunk bemutatása, Gyertya-
szentelő Boldogasszony ünne-

pén, a megszentelt élet napján, 
az egri Szent Bernát templom-
ban.

A főpásztor úgy fogalmazott: 
„Jézussal együtt mi papok, szer-
zetesek ezen az ünnepen bemu-
tatjuk magunkat az Istennek, 
kifejezve azt, hogy teljesen hoz-
zá akarunk tartozni.” Ternyák 
érsek Ferenc pápa szerzetesek-

nek mondott homíliájából idézve 
hangsúlyozta, a megszentelt éle-
tet élők Jézus Krisztusban meg-
találták azt a kincset, amely töb-
bet ér, mint a világ összes va-
gyona. Érte, elhagytak minden 
mást. – Mi, az egyházmegye fő-
pásztora, papjai és hívei pedig 
hálát adunk mindnyájatokért – 
mondta a főpásztor.

Érseki szentmise 
a megszentelt élet napján


