
2019. május 18-án, Szent II. 
János Pál pápa születésének 99. 
évfordulóján ezzel a mottóval 
egyházmegyei ifjúsági találko-
zó lesz Egerben a Dr. Kemény 
Ferenc Sportcsarnokban. 

Ternyák Csaba érsek idei új-
évi körlevelében írta: „elsősor-
ban azokat a fiatalokat várom, 
akik középiskolába, főiskolára, 
egyetemre járnak, vagy akik 
tagjai egy ifjúsági közösségnek, 
hogy együtt tegyünk tanúságot 
Krisztusba vetett hitünkről.”

A találkozó 14 órakor regiszt-
rációval és zenés hangolódás-
sal a kispapok közreműködé-
sével kezdődik és kb. 21 óráig 
tart, amelyben lesz Páterrock 

koncert, tanúságtételek, érseki 
szentmise, katekézis, szentség-
imádás, kérdezz-felelek, talál-
kozás szerzetes nővérekkel, fia-
tal atyákkal. 

A csarnok befogadóképessé-
ge miatt csak korlátozott számú 
jelentkezést tudunk elfogadni 
a regisztráció sorrendjében. Je-
lentkezni lehet: 

Seregély István Papi Szociális 
Otthon lett a neve a Nyíregyhá-
zán található Főegyházmegyei 
Papi Szociális Otthonnak 2019. 
március 2-ától. A névadó ün-
nepség szentmisével kezdődött 
az otthon Szent Antal-kápolná-
jában, majd megáldották az in-
tézmény falán elhelyezett em-
léktáblát.

Seregély István egri érsek 
nevéhez fűződik az intézmény 
megalapítása, nyugállományba 
vonulása után ő maga is lakója 
volt a papi otthonnak.

Az ünnepség keretében szent-
misét mutatott be Ternyák Csaba 
egri érsek. Részt vett Palánki Fe-
renc debrecen-nyíregyházi me-
gyéspüspök, az otthonban lakó 
Bosák Nándor és Katona István 
nyugalmazott püspök atyák, a 
Debrecen-Nyíregyházi Egyház-
megye fenntartásában működő 

köznevelési és szociális intéz-
mények vezetői, Kéningerné Ig-
nácz Ibolya intézményvezető, az 
otthon lakói, valamint a meghí-
vott papok és vendégek.

A Nyíregyháza központjához 
közel található parkosított, ápolt 
virágos kerttel rendelkező intéz-
ménynek 74 lakója van, a papok 
száma jelenleg hét fő. Az intéz-
mény az ország egész területé-
ről fogad ellátásra jelentkezőket. 

Az otthonban lévő Szent An-
tal-kápolnában napi rendsze-
rességgel tartanak szentmisé-
ket a városbeli hívek és a bent-
lakó ellátottak számára. A beteg 
papoknak napi misézésre lehe-
tőséget nyújtó kis emeleti ká-
polnát 2004-ben kibővítették, 
így 25 fő befogadására lett al-
kalmas, amelynek teljes beren-
dezéséről az egri érsek gondos-
kodott.

Intézményt neveztek el 
Seregély érsekről

2019. március 23-án, szom-
baton délelőtt az idei Terem-
tésvédelmi Nap keretében az 
egri katolikus iskolák az Eger-
ből Egerbakta felé vezető 24-
es főút, hagyományos egri el-
nevezéssel a „Vörös-kereszt” 
melletti szemetes földterületet 
tisztították meg. A programon 
személyesen részt vett Ternyák 
Csaba, az egyházmegye fő-
pásztora.

A program imádsággal kezdő-
dött, ezt követően az érsek kö-
szöntötte a több mint száz részt-
vevőt. Elmondta: prófétai csele-
kedet ez az akció, hiszen, miként 
több ezer évvel ezelőtt, most is 
a tettek által nyilvánul meg az 
evangélium üzenete. A cél az, 
hogy kifejezzük, megbecsüljük 
a teremtett világot, a ránk bízott 
értékeket, melyeket tovább aka-
runk adni az utókornak.

Németh Zoltán, az Egri Fő-
egyházmegye teremtésvédelmi 
referense kiemelte: nem elszige-
telt akcióról van szó, hiszen va-
lamennyi egyházmegyei katoli-
kus intézmény szépíti környeze-

tét a Teremtésvédelmi Nap kere-
tében. Ezt az is segíti, hogy va-
lamennyi iskolában dolgozik te-
remtésvédelmi referens, s az 
éves munkatervben pedig sze-
repelnek hasonló programok.

Habis László, Eger polgármes-
tere úgy fogalmazott: figyelem-
reméltó ez a törekvés, mely azt 
mutatja, hogy sokan dolgoznak 
együtt a város élhetőségének 
megőrzéséért.

Az egri Szent Imre Katolikus 
Általános Iskola, az Andrássy 
György Katolikus Középiskola, 

a Szent József Kollégium és a Se-
gítő Szűz Mária Kollégium dol-
gozói és diákjai jókedvűen és 
lelkesedéssel takarítottak, így 
hamar megszépült a városszéli 
zöldfelület.

Az akció végén a megtisztított 
területen egy figyelemfelhívó 
táblát helyeztek el a résztvevők.

Az Egri Főegyházmegye kez-
deményezését támogatta az Eg-
ri Hulladékgazdálkodási Non-
profit Kft. és a Városgondozás 
Eger Kft.

Bérczessy András

ÁPRILIS ÜZENETE

„Reményt és jövőt adok nektek” (Jer 29, 11).

JEGYZET

Mindnyájan látjuk, hogy 
tavasszal a nagy termé-
szet megújul. A fák kirü-

gyeznek, a fű kizöldül és a meg-
metszett szőlőkben a nedvkerin-
gés újra megindul. A halottnak 
tűnő táj – a napfény és a meleg 
hatására – újra élni kezd. Idő-
ről-időre az embernek is meg kell 
újulnia testben és lélekben. A 
nagyböjti időszak segít bennün-
ket, keresztény embereket, hogy 
a húsvét megünneplése által lel-
kileg megújuljunk: újjáéledjen a 
lelki életünk és az Istennel való 
kapcsolatunk.

Fontos tehát, hogy először meg-
értsük és konkretizáljuk, mit is 
jelent az evangélium szerinti lelki 
megújulás. Az evangéliumi meg-
újulás Isten szeretetének és sa-
ját elégtelenségünknek teljes éle-
tünket átjáró megtapasztalása, 
amely szükségszerűen  életünk 
megváltozásához és megújulá-
sához vezet. Minden jó szentgyó-
násban megadatik számunkra 

ennek a tapasztalásnak a lehető-
sége. Ehhez persze az szükséges, 
hogy lássuk be és valljuk meg bű-
neinket és higgyünk Istenben, az 

irgalmas Atyában, valamint az ő 
bűnbocsátó jóságában.

Természetesnek mondható 
hogy a nagyböjti időben gyakrab-
ban gondolunk Jézus értünk vál-
lalt szenvedésére és kereszthalá-
lára. Lélekben végigkísérjük Jé-
zust szenvedésének útján, arra 
gondolva, hogy Ő mindezt szere-
tetből tette, értünk emberekért, a 
mi üdvösségünkért. Bárcsak egy-
re többen rádöbbennénk erre, és 
Pál apostollal együtt el tudnák 
mondani: „Ő szeretett engem, és 
önmagát adta értem” (Gal 2,20). 
Jézus szenvedése, halála és fel-
támadása által megváltott ben-
nünket. Ez azt is jelenti, hogy Ő 

megváltó halálával lehetővé tet-
te, hogy megszabaduljunk bű-
neinktől. Akármilyen bűnösök 
is vagyunk, tudhatjuk, hogy Jé-

zus Krisztus vére megtisztít ben-
nünket minden bűntől. Tehát, a 
mi bűnbánatunk tulajdonképpen 
nem más, mint Isten irántunk 
való szeretetének viszonzása.

Szent Pál apostol is a nagyböj-
ti-húsvéti lelki megújulásra biztat 
bennünket, amikor így fogalmaz: 
„Újuljatok meg lélekben és gon-
dolkozástokban” (Ef 4,23). Igaz 
ugyan, hogy már a keresztségben 
lelkileg újjászülettünk és „új embe-
rekké” lettünk, de a jó keresztény 
embernek is szüksége van a lelki 
megújulásra. Sajnos, vannak visz-
szatérő bűneink, gyarlóságaink, 
amelyektől nehezen tudunk meg-
szabadulni. Lelkiismeretünk sok 

mindennel vádol bennünket. Ép-
pen ezért mindnyájan rászorulunk 
arra, hogy a húsvéti szentgyónás-
ban az irgalmas Isten megbocsás-
sa a bűneinket és megújítsa Krisz-
tust követő keresztény életünket. 

A gondolkodásmódunkat is 
meg kell újítanunk, hogy ne úgy 
gondolkodjunk, mint a „világ”, 
mint a kevésbé hívő, vagy val-
lástalan emberek. Az igazi bűn-
bánatnak, amit megtérésnek is 
mondunk, éppen az lenne a lé-
nyege, hogy megváltoztatjuk hely-
telenné vált életfelfogásunkat. 

Hasonlatokkal élve azt 
mondhatjuk, hogy a jó 
szentgyónás olyan, mint 

a vasúti közlekedésben a váltó, 
amely új irányt ad a vonatnak, 
vagy olyan, mint az autósok-
nak a GPS újratervező funkciója, 
amely megmutatja a helyes utat. 
Adja Isten, hogy lelki megújulá-
sukra sokan használják a kegye-
lemnek ezt a csodálatos eszközét.

Dolhai Lajos

Lelki megújulás

Kladiva Imre 
kitüntetése
SEMJÉN ZSOLT miniszterelnök-
helyettes a március 15-e al-
kalmából rendezett ünnep-
ségen állami kitüntetéseket 
adott át a volt kármelita kolos-
torban kialakított Miniszterel-
nökségen. Magyar Arany Ér-
demkereszt kitüntetésben ré-
szesült mások mellett Kladiva 
Imre c. apát, a Jászapáti 
Kisboldogasszony Plébánia 
plébániai kormányzója.

Szabadtéri 
keresztútjárások
ÁPRILIS 9-ÉN 19 órakor kez-
dődik az az ifjúsági kereszt-
út, amelyet az egri Érseki Pa-
lota udvarán tartanak. A ke-
resztúton a Jézus Szíve Plébá-
nia Ének- és Zenekara énekel. 
Április 13-án tartják az Eged-
hegyi keresztutat. A Dobó téri 
Minorita templom előtt gyüle-
keznek a résztvevők 10 óra-
kor, ahonnan imádkozva és 
énekelve vonulnak az Eged 
hegyre. Április 19-én, Nagy-
pénteken este 8 órakor in-
dul a fáklyás keresztút az Egri 
Várba a Servita templom előt-
ti térről.

Egerszalóki
Ifjúsági Találkozó
JÚLIUS 18-21. között rendezik 
meg a 35. Egerszalóki Ifjúsági 
Találkozót és Lelkigyakorlatot. 
A nyár egyik legjelentősebb 
katolikus ifjúsági eseményére 
16 és 30 év közötti fi úkat és 
lányokat várnak a rendezők. 

Máriapoli Egerben
KECSKEMÉT ÉS GYŐR mellet Eger-
ben is tartottak, úgynevezett 
Máriapoli találkozót március 
15-17. között. A Fokoláre Moz-
galom évente jelentkező prog-
ramjának célja, a hitben és 
a közösségben való megerő-
södés.

HÍREKTeremtésvédelem 
a gyakorlatban

A „Vörös-kereszt” melletti szemetes földterületet tisztították meg a résztvevők Fotó: Gergely Gábor
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Isten fi atal

Az intézményt Seregély István alapította, aki nyugállományba vonulása 
után maga is lakója volt 

A szentmiséről
A szentmise életünk közép-

pontja címmel tanítással egy-
bekötött imaalkalom - sorozat 
indult január 3-án Egerben. A 
2020-as Budapesti Nemzetkö-
zi Eucharisztikus Kongresszus-
ra való felkészülést szolgáló, az 
eucharisztia jobb megismeré-
sét célzó program harmadik ál-
lomása a Jézus Szíve templom-
ban volt, ahol Ternyák Csaba ér-

sek celebrált szentmisét. Az ese-
ményen megjelent hívek Ficzek 
László általános helynöknek, a 
templom plébánosának a taní-
tását hallgathatták meg, aki ar-
ról elmélkedett, hogy a szentmi-
sében hogyan kapcsolódik össze 
az igeliturgia és az oltáriszent-
ség, majd pedig közös szentség-
imádást tartottak Drahos Dávid 
káplán vezetésével.
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Plébánosi 
áthelyezések
AZ EGRI Főegyházmegye érde-
keit szem előtt tartva 2019. 
március 9-i hatállyal Ternyák 
Csaba egri érsek Szemenyei 
Péter füzesabonyi plébánost 
felmentette eddigi beosztása 
alól, és kinevezte pálházai plé-
bánosnak, egyidejűleg Papler 
Pál pálházai plébániai kor-
mányzót felmentette eddigi 
beosztásából, és Füzesabony-
ba nevezte ki plébánosnak.

Tartós 
élelmiszergyűjtés
MÁRCIUS 24-31. között tartot-
ták meg idén hazánk templo-
maiban a nagyböjti élelmiszer-
gyűjtést. A Tartós szeretet cím-
mel meghirdetett országos 
gyűjtés során a templomok-
ban az erre kijelölt helyen he-
lyezhették el felajánlásaikat. 
Az elmúlt évekhez hasonló-
an az egyházmegyei karitász-
központok és adománypontok 
is fogadták az adományokat 
munkaidőben.  Az összegyűlt 
adományokból a Karitász ön-
kéntesei állítanak össze élel-
miszer-csomagokat, amelye-
ket még húsvét előtt eljut-
tatnak a rászoruló családok-
nak. A tavalyi évben közel 200 
tonna élelmiszer gyűlt össze, 
amelyből több mint 26 ezer 
családnak, idős, beteg, egye-
dülálló embernek tudott segí-
teni a Katolikus Karitász.

Ötvösművészeti 
kiállítás
MÁRCIUS 15-TŐL újabb értékes 
tárgyakat, ötvösművészeti al-
kotásokat láthat a közönség az 
Érseki Palota Turisztikai és Lá-
togatóközpontban. A tárlaton 
megtekinthető például a mai 
székesegyház helyén állt Szent 
Mihály templom fedeles kely-
he, főpásztorok liturgikus esz-
közei, ereklyetartók, feszüle-
tek. A bécsi és egri művészek 
által készített tárgyak egy ré-
szét korábban a Főegyházme-
gyei Múzeum régi kiállításában 
láthatták az érdeklődők.

Az országos döntő 
győztese
MÁRCIUS 18-ÁN rendezték meg 
Mezőtúron az egyházi isko-
lák számára kiírt Ábrahám Ör-
zse Angol Nyelvi Verseny or-
szágos döntőjét. A rendkívül 
magas színvonalú versenyen 
a második kategória győztese 
Alemany Dávid 9.a osztályos 
diák lett, aki az egri András-
sy György Katolikus Közgazda-
sági Szakgimnázium és Gim-
názium tanulója. Felkészítő ta-
nárai: Mali Judit és Jacqualine 
Hutcheon.
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Pilinszky János

Mielőtt
A jövőről nem sokat tudok, 
de a végítéletet magam előtt látom. 
Az a nap, az az óra, mezítelenségünk 
fölmagasztalása lesz. 

A sokaságban senki se keresi egymást. 
Az Atya, mint egy szálkát, visszaveszi 
a keresztet, s az angyalok, a mennyek 
állatai, fölütik a világ utolsó lapját. 

Akkor azt mondjuk: szeretlek. Azt mondjuk: 
nagyon szeretlek. S a hirtelen támadt 
tülekedésben sírásunk még egyszer fölszabadítja 
a tengert, mielőtt asztalhoz ülnénk.

A HÓNAP VERSE

Pilinszky János (1921 – 1981) a huszadik század egyik legjelentősebb 
magyar költője, Baumgarten-díjas, József Attila-díjas és Kossuth-díjas. A 
Nyugat irodalmi folyóirat negyedik, úgynevezett „újholdas” nemzedéké-
nek tagja, társaival a Nyugat, s szellemi utódjának a Magyar Csillagnak 
megszűnése után az Újhold körül csoportosultak. Munkatársa volt a Vigí-
lia, az Élet, az Ezüstkor és az Új Ember lapnak is.

Kartal Ernő minorita 
szerzetesre emlékeztek

2019. ÁPRILIS

90. születésnapjának előes- 
téjén, március 10-én sokan 
gyűltek össze a miskolci mi-
norita templomban, hogy meg-
emlékezzenek Kartal Ernő mi-
norita szerzetesről, a miskol-
ci Nagyboldogasszony-temp-
lom egykori plébánosáról. Az 
egykori minorita tartomány-
főnököt, aki korábban, az egri 
Papnevelő Intézet rektora is 
volt, 13 éve szólította magá-
hoz az Úr. 

Várhelyi Krisztina, az Élte-
tő Lélek Alapítvány titkára, a 
műsor szervezője köszöntötte a 
résztvevőket. Szalkai Z. József, a 
minorita templom plébániai kor-

mányzója adott hálát Istennek, 
hogy az egyházközségnek adta 
Ernő atyát, aki szorgalmazta a 
templom alapítójának, Kelemen 
Didáknak boldoggá avatási eljá-
rását. Ő volt az, aki a kicsi gyer-
mekek számára népszerű „mo-
corgós miséket” tartott, és ő in-
dította el a szegények konyháját, 
amely a mai napig ingyen ebéd-
del látja el a rászorulókat. 

A Versbarátok köre Hortai Ri-
ta vezetésével irodalmi műsort 
adott elő, közben kivetítőn ké-
pekben is követhették a résztve-
vők Kartal Ernő életének esemé-
nyeit. Majd a Szent Ferenc Kórus 
és a Cardinal Mindszenty Kórus 
lépett fel.

Galsi Zoltán, a törökszentmik-
lósi Bercsényi Miklós Katolikus 
Gimnázium és Kollégium, Álta-
lános Iskola, Óvoda tanára Szent 
Gellért-díj ezüst fokozatát vehet-
te át az idei tanévnyitón Ternyák 
Csaba egri érsektől. 

1968. július 30-án született 
Törökszentmiklóson.  Az általá-
nos iskola befejezését követően 
a Bercsényi Miklós Gimnázium-
ban érettségizett. A Szolnoki Fő-
iskolán kereskedelmi üzemgaz-
dászként, majd Debrecenben a 
Kossuth Lajos Tudományegye-
tem Bölcsészettudományi kará-
nak történelem tanári szakán 
diplomázott. Ezután általános 
iskolákban tanított, majd 2006 
szeptemberétől a Bercsényi Mik-
lós Gimnáziumban folytatta pe-
dagógusi pályáját történelem ta-
nárként és kollégiumi nevelő-
ként. 2012-től szakvizsgázott pe-
dagógus és közoktatás-vezető.

Tanári munkája mellett aktív 
helytörténeti munkát is végez. A 
régmúlt fotóit összegyűjtve két fo-
tóalbumot jelentetett meg Török-
szentmiklósról. 2003 óta minden 
évben a ballagó nyolcadikosok-
nak egy helytörténeti előadás ke-

retében mutatja be a város törté-
netét, majd minden végzős álta-
lános iskolás megkapja az álta-
la írt Törökszentmiklósi útrava-
ló című kiadványt. 2012-ben je-
lent meg a törökszentmiklósi 
helytörténeti tankönyvcsalád, 
amelynek felsős és középisko-
lás tankönyvében ő írta az 1800-
tól 1945-ig terjedő időszak helyi 
históriáját. Aktív részese a vá-
ros életének, alapítója a Re bene 
Gesta Egyesületnek, amely ifjú-
sági rendezvényeket szervezett, 

az elmúlt 15-20 évben, többek 
között a március 15-e előestéjén 
zajló fáklyás felvonulást. Alapító 
tagja, és alelnöke a Törökszent-
miklósi Városvédő és - Szépítő 
Egyesületnek. Minden évben vá-
rosvédő tábort szervez a diákok-
nak, erősítve ezzel tanítványai 
lokálpatriotizmusát. Munkájá-
ért megkapta a Pro Urbe Török-
szentmiklós-díjat és a Bethlen 
Gábor-díjat.

Tagja az egyházközségi képvi-
selőtestületnek. Feleségével kis-

lányukat, Katinkát is katolikus 
szellemben nevelik.

– Mind anyai, mind apai ágon 
tősgyökeres törökszentmiklósi, 
római katolikus családból szár-
mazom – mondta. – Meghatá-
rozó élmény volt gyermekko-
romban a vallásos nevelés, illet-
ve nagyanyáim történetei a csa-
ládról, szülővárosomról és arról, 
hogy milyen jelentős szereppel 
bírtak őseim a város, valamint 
a római katolikus egyházközség 
életében.

Mindezek az alapok előkészí-
tettek arra, hogy megszerezzem 
a történelemtanári diplomát. 
1998-tól foglalkozom komolyab-
ban szülővárosom és a helyi ró-
mai katolikus egyházközség tör-
ténetével. Azóta közel tíz köny-
vem jelent meg, több helyi kiad-
vány szerkesztésében is részt 
veszek. Az évek során részese 
voltam három kőkereszt, a Hon-
véd-síremlék és a Szenthárom-
ság-szobor felújításának. Intéz-
ményünk 2011-ben került az 
Egri Főegyházmegye fenntartá-
sába. 2017. szeptember 1-jén ne-
veztek ki kollégiumvezetőnek. 
Hitvallásom ezzel kapcsolatban, 

hogy minden kollégiumi neve-
lő minden kollégistának pótap-
ja-pótanyja. Kollégiumunk tag-
ja az Arany János Kollégiumi 
Programnak, ebben a tanévben 
87 kollégistánk közül 84 diá-
kunk vesz részt a programban. 
A lányok és a fiúk száma közel 
egyenlő, 47 fiú és 40 lány kollé-
gistánk van.

Elsősorban a Törökszentmik-
lós környéki falvakból, közsé-
gekből jönnek, de messzebbről, 
Abádszalókról, Jászalsószent-
györgyről is vannak gyereke-
ink. Kiemelt célom a tanévben 
a helytörténet megismertetése 
és a hitélet elmélyítése. Kivá-
ló munkatársakat kaptam a Jó-
istentől Palotai Ádám káplán és 
Böröczkyné Baracsi Magdolna 
hittantanár személyében, akik 
szintén tavaly óta foglalkoz-
nak kollégistáinkkal. A legér-
dekesebb történet a kollégium-
ban, hogy több gyerek nem ta-
nár úrnak, vagy kollégiumveze-
tő úrnak, hanem keresztapunak 
hív, ugyanis az elmúlt tanévben 
közel 10 gyereknek lettem a ke-
resztapja, jó néhánynak pedig a 
bérmaszülője.  Homa János

Helytörténész és kollégiumvezető

A főpásztor megáldotta a felújított templomot   

Galsi Zoltán célja ebben a tanévben a helytörténet megismertetése és a 
hitélet elmélyítése  Fotó: Farkas-Osváth Róbert

Nyílt hétvége az egri szemináriumban
Az Egri Érseki Szeminárium 

ebben az évben is hívja azokat 
a fiatalokat, akikben érlelődik a 
papi hivatás gondolata, vagy ko-
molyabban szeretnék megismer-
ni és követni Jézus Krisztust. 

A nyílt hétvége célja, hogy a fi-
ataloknak bemutassák a szemi-
náriumot és a kispapi életet, va-
lamint a közös imák, beszélgeté-
sek, tanúságtételek és az érsek 

atyával való találkozás által vá-
laszt kapjanak a hivatás válasz-
tással kapcsolatos kérdéseikre. 

A hétvége mottójául választot-
ták Jézus szavait: „Jöjjetek utá-
nam, és én emberek halászává 
teszlek titeket” (Mt 4,19). A nyílt 
hétvége: április 12-én kezdődik 
és április 14-ig tart. Péntek dél-
után 18.00 óráig kell megérkez-
ni a szemináriumba, és vasár-

nap az ebéddel fejeződik be a 
közös program.

A jelentkezés határideje: 2019. 
április 6. A középiskolás korú 
vagy annál idősebb fiatalokat 
várják. Az alsó korhatár 14 év.

Jelentkezés: Az „Egri Szeminá-
rium” Facebook oldalán, a szabo.
jozsef.69@egriegyhazmegye.hu 
e-mail címen, vagy a gaudete.
eghf@gmail.com címen.

Húsvéti Szent Háromnap
Az idén április 21-én lesz 

Húsvét vasárnap. Az előtte lé-
vő hét Nagyhét. E hét utolsó há-
rom napja pedig nagycsütörtök, 
nagypéntek és nagyszombat. 
Ezeket a napokat nevezzük Hús-
véti Szent Háromnapnak. Krisz-
tus keresztre feszítésének, sírba 
tételének és feltámadásának há-
rom napja ez, vagyis az az idő-
szak, amikor a megváltás legna-
gyobb titkait ünnepeljük. 

Nagycsütörtök a papság ala-
pításának és az utolsó vacso-
ra megemlékezésének ünnepe. 
A püspök délelőtt minden egy-
házmegyében együtt misézik 
papságával, s ezen a misén áld-
ja meg a szent olajokat, amelye-
ket a keresztségben, betegek ke-
neténél, vagy bérmáláskor hasz-
nálunk. Az esti szentmise az 
Eucharisztia megalapításának 
és a lábmosásnak az emlékeze-
te. Ilyenkor két szín alatt áldo-
zunk, hogy még jobban bekap-
csolódjunk az utolsó vacsora tit-
kába. Mise után szentségimá-
dást tartunk. 

Nagypéntek Jézus szenvedé-
sének napja. E napon szigorú 
böjt van: akinek egészsége en-
gedi, 14 éves kortól kötelező a 
hústilalom, 18-tól 60 éves ko-

rig háromszor szabad étkezni és 
csak egyszer jóllakni – írja elő 
egyházunk. A böjt és a kereszt-
út segít bennünket abban, hogy 
az értünk meghalt Jézusra gon-
doljunk, aki halálával szerezte 
meg nekünk az életet. Ez a nap 
az önmegtagadás, valamint a Jé-
zus iránti és az emberek iránti 
szeretet ünnepe számunkra. A 
nagypénteki liturgián elmélke-
dünk Jézus szenvedéséről és ke-
reszthaláláról, hódolunk a ke-
reszt előtt, áldozunk.

Nagyszombat a csend napja. 
A Szentsír előtt emlékezünk a 
sírban fekvő Jézusra elmélke-
dünk az elmúlásról, hogy ez-
által jobban bekapcsolódjunk 
Húsvét titkába. A Nagyszombat 
esti húsvéti vigília szertartá-
sa, Krisztus feltámadásának és 
keresztségünknek is ünnepe, 
ilyenkor újítjuk meg keresztsé-
gi ígéretünket.

Az emberek megváltásának 
és Isten tökéletes megdicsőülé-
sének művét Jézus Krisztus fő-
képpen az ő húsvéti titka által 
vitte végbe. Az Úr szenvedésé-
nek és feltámadásának húsvé-
ti szent három napja az egész 
egyházi év tetőpontjaként tün-
döklik.

Hittanári 
képzések

Az Egri Hittudományi Főis-
kolán a 2019/2020-as tanévben 
katekéta-lelkipásztori munka-
társ alapszakon (3 év) és hitta-
nári szakon (4 év) levelező tago-
zatos formában lehet készülni a  
hitoktatói tevékenységre. A hit-
tanári szak az Eszterházy Károly 
Egyetemmel együttműködésben 
történő közös képzés. 

A képzésekre az EGHF saját 
jelentkezési lapján kell jelent-
kezni (május 15-ig). A következő 
tanévben is lesz a 2 féléves hit-
oktatói szakirányú továbbkép-
zés. Bővebben a főiskola honlap-
ján (www.eghf.hu) olvasható.

Megszépült a maklári templom
A felújított maklári római ka-

tolikus templomot és új orgoná-
ját Ternyák Csaba egri érsek ál-
dotta meg március 3-án. 

A főpásztor szentbeszédében 
elmondta: magunkat is úgy kel-
lene megújítanunk, ahogyan a 
templomot megújítjuk, belül-
ről kezdve, kiűzve a szürkesé-

get életünkből. A főpásztor ar-
ra buzdított, hogy gondolataink, 
szavaink és tetteink egységben 
legyenek. 

Az evangélium tanításait ne 
csak befogadjuk és elmélked-
jünk rajta, hanem hirdessük is 
azt, és tetteinkben is nyilvánul-
jon meg mindez.


