
– A novemberben véget ért 
egyházi év középpontjában az 
Egri Főegyházmegyében a fi ata-
lok álltak, hiszen a rendezvények 
nagy része, közöttük a Kemény 
Ferenc Sportcsarnokban tartott 
Egyházmegyei Ifjúsági találkozó 
a 35 év alattiakat célozta meg. 
Érsek úr miért szentel különös fi -
gyelmet erre a generációra? 

– A fiataloknak szükségük 
van Krisztusra, mert csak Ő tud-
ja megmutatni nekik a helyes 
utat, amelyen egy egész életen át 
járni lehet és érdemes. Az egyház 
feladata pedig éppen az, hogy az 
Ő személyét és tanítását közel vi-
gye minden emberhez, különö-
sen azokhoz a fiatalokhoz, akik 
csak nagyon keveset tudnak ró-
la. Szeretnénk szinte egyenként 
bemutatni és rábízni őket.

– Érsek úr a Magyar Katolikus 
Püspöki Konferencia oktatási 
bizottságának elnöke is. Ennek 
kézzel fogható jele, hogy az Egri 
Főegyházmegyében található a 
legtöbb egyházi iskola. 

– Iskoláinkban hosszútávú 
építkezés folyik. A kiemelkedő 
szakmai munka mellett szük-
ség van a hitélet elmélyítésére. 
Ebben nélkülözhetetlen az el-
kötelezett keresztény életet élő 
szülők, pedagógusok, hitokta-
tók és lelkipásztorok összehan-
golt együttműködése. Ha bár-
melyik hiányzik ebből, annak 
a diákjaink látják a kárát. Nagy 
utat tettünk meg az elmúlt évek-
ben, már nagyon sok szép ered-
ményt látok. Köszönet érte min-
den résztvevőnek!

– A főegyházmegyei Karitász 
munkája is nagyon értékes. Sok 
rászoruló embernek nyújtanak 
segítséget. Mennyire tudják ki-
elégíteni a szociálisan és men-
tálisan is egyre inkább növekvő 
igényeket?

– Nem lehet egyetlen célunk, 
hogy igényeket elégítsünk ki, hi-
szen azok mindig sokkal nagyob-
bak, mint a mi korlátozott lehető-
ségeink. Az a hivatásunk, hogy 
jel legyünk. Ezért próbáljuk az 
evangélium tanítását követve, a 
katolikus egyház nevében és a 
hívő emberek nagylelkűségéből 
enyhíteni a bajba jutottak terhe-
it. Ezt önzetlenül és személyválo-
gatás nélkül tesszük.

– Érsek úr nagy fi gyelmet szen-
telt a templomok, plébániák és 
egyházi iskolák felújítására. Ha-
vonta áldott meg három-négy fel-
újított egyházi épületet. Szept-
emberben pedig újabb nagy fel-
adatra vállalkoztak. Elkezdődött 
az egri bazilika felújítása…

– Küldetésünk az evangéli-
um hirdetése és az egyház épí-
tése. Elsősorban a lelki templo-
mok építésére figyelünk, ame-
lyek építőkövei hűséges híve-
ink. Ugyanakkor feladatunk a 

“kőből” épült templomok kar-
bantartása, épített örökségünk 
megőrzése is. Ezek gyakran ha-
zánk kiemelt műemlékei. Isten 
iránti hálával tölt el, hogy az el-
nyomatás nyomorúságos évtize-
dei után, most az európai közös-
ség és a magyar állam is jelen-
tős pénzügyi támogatást bizto-
sít ezen feladataink teljesítésé-
hez, amelyek közös nemzeti ér-
tékeink megőrzésére és fejlesz-
tésére irányulnak.

– Az új egyházi év legnagyobb 
hazai eseménye a szeptembe-
ri Budapesti Nemzetközi Eucha-
risztikus Kongresszus lesz. 

– Az egész magyar egyház-
nak nagy lehetőség ez az ese-
ménysor. A felkészülésnek csak 
egy elemét szeretném kiemel-
ni. Március közepétől három 
héten át nagyobb temploma-
inkban fogadjuk a missziós ke-
resztet, amely kiváló alkalom 
lesz arra, hogy felszítsa és el-

mélyítse híveinkben az eucha-
risztikus lelkiséget. A szentmi-
sét egyre inkább életünk közép-
pontjába kell állítanunk. Fontos 
lenne az is, hogy a szentségimá-
dás lelkiségében megerősöd-
jünk. Nagy lehetőség a kongresz-
szus egyházunk lelki megerősö-
désében. Legyen igényünk ar-
ra, hogy személyesen részt ve-
gyünk és az elsőáldozók család-
jait támogassuk a részvételben. 
Életre szóló élményt szerezhe-
tünk a gyermekeknek!

– Milyen programot emelne 
még ki a jövő évi egyházmegyei 
rendezvények közül?

– Ötévenként szoktuk meg-
újítani az egyházközségi képvi-
selő testületeket. Ezekben a na-
pokban írok alá saját kezűleg 
közel ötezer kinevező iratot. Mi-
közben aláírok, a közösségein-
kért imádkozok, hogy a képvi-
selő testületekkel együtt ők is 
meg tudjanak újulni a Szentlé-
lekben. A képviselőknek terve-
zünk tavasszal egy megerősítő, 
bátorító együttlétet.

– Karácsonyra, Jézus Krisztus 
születésére készülünk. Mit üzen 
napjaink emberének itt és most 
ez az ünnep?

– Krisztus ugyanaz tegnap, 
ma és mindörökké. Ez az állan-
dóság nem jelent mozdulatlan-
ságot vagy unalmat. Sokkal in-
kább azt a biztonságot, hogy Üd-
vözítőnk számára a mi nemze-
dékünk is fontos, értünk, a mi 
megváltásunkért is meg akar 
születni szívünkben ezen a ka-
rácsonyon. Az üzenet ma is ér-
vényes, Jézus Krisztus születé-
sének ünnepe arra emlékeztet, 
örök jövőnk van. Életünk egy-
szeri és megismételhetetlen ér-
ték az Isten szemében.
– Köszönjük az interjút!

Homa János

November 24-én, Krisztus Ki-
rály ünnepén Palánki Ferenc 
Debrecen-nyíregyházi megyés-
püspök szentmisét mutatott be 
az egri bazilikában, melynek ke-
retében került sor a papnöven-
dékek felolvasó és akolitus ava-
tására. Az egri egyházmegyés 
Lestál Balázst, Osztie Balázst, 
Joe Steven Amaguayát, Mihá-
lyi Mátyást, Luidimar Herrerát, 
Pietro Trevisant, valamint a 
debrecen – nyíregyházi egyház-
megyés Papp Attilát és Tatár Bá-
lintot lektorrá avatta a püspök.

Az egri főegyházmegyés 
Hágen Pál Tamást, Kerekes 
Gábort, Péter Vilmost, Michele 
Gervasonit, Enrique Parrát, 

Carlos Jesus Penarandát, és 
Geovanny Fernando Salazárt, 
valamint a debrecen–nyíregy-
házi egyházmegyés Szabó Gá-
bort akolitussá avatta Palánki 
püspök. A lektorok, vagyis felol-
vasók feladata, hogy Isten Igéje 
méltó módon hangozzék el a li-
turgiában, az akolitusok hivatá-
sa pedig az, hogy szolgálatot vé-
gezzenek a papok mellett. 

Palánki püspök szentbeszédé-
ben elmondta: Krisztus furcsa 

király, kereszten trónol, koroná-
ja töviskoszorú. Lukács evangé-
liumából arról értesülünk, hogy 
a haláltusájában a körülötte ál-
lók többször is felszólítják, „sza-
badítsd meg magadat”. A főta-
nács és a nép vénei azért teszik 
ezt, hogy így igazolják, mente-
gessék magukat: ők jogosan fe-
szítették keresztre Jézust. De a 
felszólításra az Úr már koráb-
ban válaszolt, amikor azt mond-
ta: aki meg akarja menteni az 
életét, az elveszíti azt, aki má-
sok szolgálatára adja az életét, 
az megmenti az örök életre. 

A most avatottak felé fordulva 
hangsúlyozta: ti ezt vállaltátok 
Krisztus szolgálatára.

November 23-án, szombaton 
szentmise keretében öltötte ma-
gára a reverendát az Egri Érse-
ki Papnevelő Intézetben a má-
sodéves, egri egyházmegyés 
Ferenczi Béla, Gyarmati Valen-
tin, Kubik Zsolt, Novák Lajos, 
Németh Mihály, Szedmák Zol-
tán valamint a debrecen-nyír-
egyházi egyházmegyés Nyeste 
Tamás. Az egyházi öltözetet Bu-
da Péter, a szeminárium rektora 
áldotta meg. H. J.

DECEMBER ÜZENETE

„Az Istent szeretőknek minden a javukra 
válik” (Róm 8,28).

JEGYZET

Sokan vannak olyanok, akik 
nem tudják, hogy az egyhá-
zi év nem azonos a polgá-

ri évvel: advent első vasárnapjá-
val kezdődik, és Krisztus Király 
ünnepével ér véget. Liturgikus 
évnek is nevezzük, mert elsősor-
ban az Egyház liturgiájában ta-
lálkozunk az egyházi évvel, an-
nak legfontosabb szakaszaival 
és ünnepeivel. A napév mintájá-
ra 365 napos ciklust jelent. Ál-
tala az Egyház liturgiája egy év 
körforgásába állítja be megvál-
tásunk titkait. Egy esztendő le-
forgása alatt elvonul előttünk 
az Úr Jézus egész földi élete és 
üdvözítő műve. Megünnepeljük 
a megváltó Jézus eljövetelét, az 
életének fontosabb eseménye-
it, kiemelten a húsvéti misztéri-
umát, a mennybemenetelét és a 
Szentlélek eljövetelét.

A liturgikus év ünnepeinek 
rendje nem a polgári napévhez 
alkalmazkodik, hanem a húsvét 
időpontjához, ez pedig a Hold 
változásaitól függően alakul.  

Vannak úgynevezett „álló” ünne-
peink, melyek határozott dátum-
hoz köthetők (pl. a karácsony). 
A „mozgó” dátumú ünnepek idő-

pontja a húsvéttól függ. A Nice-
ai Zsinat (325) határozta meg, 
hogy a húsvét minden évben a 
tavaszi napéjegyenlőséget köve-
tő első holdtölte utáni vasárnap 
legyen. Ehhez igazodva, hús-
vét előtt negyven nappal a nagy-
böjt mindig hamvazószerdával 
kezdődik. (A vasárnapokat nem 
számoljuk!) Negyven nappal 
húsvét után ünnepeljük Jézus 
mennybemenetelét és az ötvene-
dik napon azt, hogy elküldte ne-
künk a Szentlelket.  

Az egyházi év két kiemelke-
dő időszaka: a karácsonyi és a 
húsvéti ünnepkör, a liturgikus 
év két tartóoszlopa, melyekhez 
szervesen hozzátartozik egy-egy 

előkészületi idő. Az adventi idő-
ben a Megváltó Jézus születésé-
re készülünk, nagyböjtben pe-
dig a húsvétra, megváltásunk 

misztériumának megünneplésé-
re hangoljuk a lelkünket. A raj-
tuk kívül álló 33 vasárnapot pe-
dig az „évközi idő”-nek nevez-
zük, amelyben abból élünk, amit 
megemlékezéssel megünnepel-
tünk. Szűz Máriát és a szenteket 
is ünnepeljük, mint példaképein-
ket, akik a megváltás kegyelmé-
nek látható gyümölcseiként áll-
nak előttünk. A liturgikus szí-
nek is emlékeztetnek az egyhá-
zi év időszakaira. Adventben és 
nagyböjtben a lila, a karácsonyi 
és húsvéti időben a fehér, az év-
közi időszakban pedig a zöld a 
miseruha színe.

Az egyházi év célja kettős: Is-
ten dicsőítése és az ember meg-

szentelése. Amikor a megváltá-
sunk titkait Istent dicsőítő hála-
adással és emlékezéssel ünnepel-
jük, remélhetőleg annak kegyel-
meiben is gazdagon részesülünk. 
Hittel valljuk, és esztendőről esz-
tendőre megtapasztalhatjuk, 
hogy a liturgikus év, az ünnepek-
re való előkészület és az ünnep-
lés segít bennünket, hogy egyre 
inkább úgy éljünk, ahogyan azt a 
Megváltó Jézustól tanultuk.

Nemcsak papjaink, hanem 
a szociológusok is emlege-
tik, hogy „a modern em-

ber feltalálta a szabadidőt, de 
elfelejtette az ünnepet”.  Híres 
írónk, Márai Sándor fölhívja a fi -
gyelmet arra, hogy veszedelmes 
ez a jelenség, mert „az ünnep 
az élet rangja, felsőbb értelme”. 
Mindannyian tapasztalhatjuk, 
hogy a kisebb-nagyobb ünnepek 
teszik érthetővé, elfogadhatóvá és 
élhetővé a munkás hétköznapo-
kat. A zsoltáros szerint „boldog 
az a nép, amely tud ünnepelni” 
(Zsolt 89,16). Dolhai Lajos
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Örök jövőnk van

Az Egri Érseki Palota Turisz-
tikai Látogatóközpont Betlehem-
készítő pályázatot hirdet diá-
koknak. Az alkotásokat minden-
féle anyagból, bármilyen méret-
ben, bármilyen technikával ké-
szíthetik.  

Beküldési határidő: 2019. dec-
ember 13. (Névvel, címmel, elér-
hetőséggel ellátva.) Beküldési 

cím: Érseki Palota Turisztikai 
Látogatóközpont 3300 Eger, Szé-
chenyi u. 1.

Minden beküldött alkotást 
megáldanak december 14-én 16 
órakor, és az Érseki Palotában 
kiállításra kerülnek. 

A munkák 2020. január 31-ig 
tekinthetők meg.  A legjobbakat 
díjazásban részesítik.

Betlehem-készítő pályázat



A Szent Gellért-díj arany fo-
kozatát vette át Ternyák Csa-
ba érsektől Sándorné Tóth Éva, 
a jászfényszarui IV. Béla Katoli-
kus Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola hitoktatója a fő-
egyházmegyei tanévnyitón. A ki-
tüntetettnek nemzedékek nőttek 
fel a kezei alatt, több papi hivatás 
kibontakozását segítette mun-
kájával, élete példájával. Részt 
vett a jászfényszarui Csörsz Ve-
zér Cserkészcsapat megalapítá-
sában, a Karitász-csoportban te-
vékenykedik. A helyi római kato-
likus egyházközség aktív tagja. 
A Keresztény Zenekar és Ének-
kar alapítója és motorja. Mun-
katársai úgy tartják, hogy neki 
a hitoktatás az élethivatása. Pél-
dája vonzza, magával ragadja a 
környezetében élőket. Huszon-
nyolc évvel ezelőtt hitoktatói, 
majd 1998-ban kántori végzett-
séget szerzett, amelyekkel elő-
ször a Szent Kereszt kápolnában 
és plébánián, később pedig az is-
kola tantermeiben szolgálta a ka-
tolikus hitoktatás nemes ügyét. 
Katona István segédpüspök fel-
kérésére 2004-től 2008-ig az Eg-
ri Egyházmegye Kateketikai Bi-
zottságának tagja volt.

– Fiatal koromban nem gon-
doltam, hogy erre a pályára lé-
pek, de amikor 24 éves korom-
ban felkért Litkei Antal prépost 
úr, aki 30 évig szolgált város-
unkban, hogy segítsek neki, tud-
tam, hogy ez az az út, amit a jó 
Isten kijelölt számomra. A kánto-
ri végzettséget a hitoktatási mun-
kám segítésére zene tanításához 

kezdtem el. Azt sem gondoltam, 
hogy még kántorként is szolgálok 
valaha. Ma már mindkettőt sze-
retettel végzem. 

Közel három évtizede szent-
ségi felkészítéseket, táborokat, 
zarándokutakat, egyházi és ál-
lami ünnepségeket, szabadidős 
tevékenységet, rendezvényeket, 
közösségi és családi napokat 
szervez. 

– Az elmúlt években közel 30 
hittanos tábort szerveztem, al-
kalmanként 40-50 fő részére, 
ahol igyekeztem segítőimmel egy 
hét testi, lelki feltöltődést biztosí-
tani a résztvevőknek. 1995-ben 
kezdődött a zarándokutak szer-
vezése. Az első gyalogos zarán-
doklatot a férjem szervezte Szent-
kútra, plébánosunk gyógyulásá-
ért.  Útközben imádkoztak és a 
Szűzanya segítségét kérték, plé-
bánosunk felépüléséért, aki meg-
gyógyult. Időközben én vettem át 
a zarándoklatok vezetését, férjem 
pedig segít ebben. Helyben dol-
gozik, önkormányzati képviselő, 
mélyen vallásos családban szüle-

tett és nevelkedett, közel 30 éve 
áldoztat. Elsőpénteken betegeket 
látogat és viszi el számukra az Ol-
táriszentségi Jézust. Mindig nagy 
gondot fordítottunk gyermekeink 
lelki nevelésére is, hiszen egy-
házi iskolákba jártak. Márta lá-
nyunk turizmus-vendéglátó sza-
kon szerzett diplomát, szentsé-
gi házasságot kötött 2011-ben és 
két gyönyörű unokával ajándé-

kozott meg már bennünket. Má-
tyás fiunk jogász lett, Jászfény-
szarun dolgozik jogi osztályveze-
tőként, 2 évvel ezelőtt szentségi 
házasságot kötött és heteken be-
lül várjuk a harmadik unokánk 
születését. Márton nevű gyerme-
künk még velünk él és a hatvani 
Bosch gyárban dolgozik. Sok-sok 
küzdelemmel és olykor nehézsé-
gekkel járt az életem, de mindig 
ott volt a jó Isten. Asztalom lapjá-
ra írtam az egyik kedvenc zsol-
tárom (36): „Bízd sorsod az Úrra, 
benne remélj, s ő gondoskodik ró-
lad!” Valóban úgy is van, hiszen 
érezhettem egész életemben Is-
ten szeretetét.  Homa János
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Iskolai 
lelkipásztorok 
értekezlete

OKTÓBER 30-ÁN tartották az Egri 
Főegyházmegye oktatási intéz-
ményeinek lelkipásztori érte-
kezletét az egri szeminárium-
ban. Juhász Ferenc, az Egyház-
megyei Katolikus Iskolai Főha-
tóság elnöke előadásában ar-
ról szólt, hogyan segíthetik a 
lelkipásztorok az intézményve-
zetők munkáját. Ternyák Csaba 
egri érsek a Nemzetközi Eucha-
risztikus Kongresszus kapcsán 
adódó feladatokról beszélt, el-
mondta: a mi nemzedékünk 
csodálatos ajándékként kap-
ja a Kongresszust, s ezt előké-
szítve jövő tavasszal egyház-
megyénkbe érkezik a missziós 
kereszt. A főpásztor minden-
kit buzdított arra, hogy keresse 
az alkalmat új dolgok kezdemé-
nyezésére, az újjáépítésre.

A Főegyházmegye 
munkatársainak 
tanulmányútja
2019. OKTÓBER 22-én és 23-án, 
a Debrecen-Nyíregyházi Egy-
házmegyébe látogattak az 
Egri Főegyházmegye közpon-
ti intézményeinek munkatár-
sai. Ternyák Csaba érsek veze-
tésével. Debrecenben Palán-
ki Ferenc püspök, a Debrecen-
Nyíregyházi Egyházmegye fő-
pásztora fogadta a csoportot, 
akivel megtekintették a Szent 
Anna-székesegyházat, majd 
a Déri Múzeumban elmélked-
tek Munkácsy Mihály Krisz-
tus-trilógiája előtt. Nyírbátor-
ban, majd másnap Máriapó-
cson, a Könnyező Szűzanya 
csodatévő ikonja előtt szent-
misén vettek részt. Nyíregyhá-
zán a Samassa József bíboros, 
egri érsek által 1904-ben fel-
építtetett Magyarok Nagyasz-
szonya-társszékesegyházat 
tekintették meg. Ezt követő-
en Szocska Ábel püspök atyá-
val, a görögkatolikus Nyíregy-
házi Egyházmegye székesegy-
házában imádkoztak, majd lá-
togatást tettek a Püspöki Hiva-
talban. Útjukat Hajdúdorogon 
zárták, ahol a Hajdúdorogi Fő-
egyházmegye székesegyházát, 
a magyar görögkatolikusok fő-
templomát tekintették meg. 

Kiállítás Prokop 
Péter alkotásaiból
PROKOP PÉTER pap-festő művei-
ből nyílt kiállítás az Egri Érseki 
Palota Turisztikai Látogatóköz-
pontban 2019. október 29-én. 
A tárlat 2020. január 4-ig láto-
gatható. 

HÍREK

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:
Pharma Press Nyomdaipari Kft.
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Babits Mihály

Karácsonyi ének
Mért fekszel jászolban, ég királya? 
Visszasírsz az éhes barikára. 
Zenghetnél, lenghetnél angyalok közt: 
mégis itt rídogálsz, állatok közt.   
Bölcs bocik szájának langy fuvalma 
jobb tán mint csillag-ür szele volna? 
Jobb talán a puha széna-alom, 
mint a magas égi birodalom?   
Istálló párája, jobb az neked, 
mint gazdag nárdusok és kenetek? 
Lábadhoz tömjén hullt és arany hullt: 
kezed csak bús anyád melléért nyult…   
Becsesnek láttad te e földi test 
koldusruháját, hogy fölvetted ezt? 
s nem vélted rossznak a zord életet? 
te, kiről zengjük, hogy „megszületett”!   
Szeress hát minket is, koldusokat! 
Lelkünkben gyujts pici gyertyát sokat. 
Csengess éjünkön át, s csillantsd elénk 
törékeny játékunkat, a reményt.

A HÓNAP VERSE

Babits Mihály (1883 – 1941)  
költő, író, irodalomtörténész, mű-
fordító, a 20. sz. eleji magyar iroda-
lom egyik legjelentősebb alakja, a 
Nyugat első nemzedékének tagja.

Karácsony felé
2019. DECEMBER

Karácsonykor Jézus Krisztus születésére emlékezik a világ. A ka-
rácsony szó gyökere a latin incarnatio (megtestesülés), más fel-
fogás szerint a szláv jövevényszavaink legősibb rétegéből szárma-
zik. A karácsony időpontja a 325-ben tartott niceai zsinaton külö-
nült el a vízkeresztétől (január 6.) és került december 25-re.

Karácsonyt megelőzi a négy-
hetes advent (Úrjövet), ennek 
első vasárnapjával kezdődik az 
egyházi év. Pilinszky János írja 
Hitünk titkai című cikkében az 
Adventről: „Ádvent: a várakozás 
megszentelése. Rokona annak 
a gyönyörű gondolatnak, hogy 
meg kell tanulnunk vágyakoz-
ni az után, ami a miénk. Gyer-
mekkorunkban éltünk így. Vá-
gyakoztunk arra – ami biztosan 
megjött. Télen: az első hóesésre. 
És várakozásunk ettől semmi-
vel sem volt kisebb, erőtlenebb. 
Ellenkezőleg: nincs nagyobb ka-
land, mint hazaérkezni, hazata-
lálni, beteljesíteni és fölfedezni 
azt, ami a miénk. És nincs gyen-
gébb és jogosabb birtoklás se, 

mint szeretnünk azt, akit sze-
retünk és aki szeret minket. 
Csak a szeretetben, csak az is-
merősben születhet valódi meg-
lepetés, lehetséges végeérhetet-
lenül várakoznunk és megér-
keznünk, szakadatlanul utaz-
nunk és szakadatlanul hazata-
lálnunk. Minden egyéb kaland, 
minden egyéb megismerés és 
minden egyéb várakozás véges 
és kérdéses.”

A karácsonyi ünneplés a 
szentestével, karácsony vigíliá-
jával veszi kezdetét, amelyen ré-
gi hagyomány szerint virrasz-
tottak, böjtöltek és imádkoz-
tak. A karácsony katolikus li-
turgiájának sajátossága a há-
rom szentmise: az éjféli mise, a 

pásztorok miséje és a karácso-
nyi ünnepi szentmise. Úgy tart-
ják, hogy az éjféli mise Jézus (az-

az az Ige) örök születését, a pász-
torok miséje a megtestesült Ige 
földi születését, az ünnepi mise 
ezekkel együtt az ember kegyel-
mi újjászületését ünnepli.

A Szentatya karácsony nap-
ján délben ünnepi Urbi et Orbi 
(a városnak, azaz Rómának és 
a világnak szóló) áldást ad, és 
több mint ötven nyelven üdvöz-
li a világ népeit. Karácsony iko-
nográfiájának központi témája a 
jászolban fekvő újszülött Jézus 
édesanyjával, Máriával és Szent 
Józseffel. A katolikus templo-
mokban karácsonykor megta-
lálható betlehemi jászol állítá-
sának szokása Assisi Szent Fe-
renctől ered, aki 1223-ban az éj-
féli misére egy barlangot rende-
zett be. A karácsonyfa-állítás a 
XVII. századtól és német terü-
letről terjedt el. A hagyományos 
paraszti kultúrában a népszo-
kások közé tartozik a betlehe-
mezés, a kántálás. H. J.

Jézus születése – egy mai szent-
képen

Ozsvári Csaba ötvösművész 
alkotása a Missziós Kereszt, 
amelyet Ferenc pápa Rómában, 
a magyar püspökök ad limina lá-
togatása alkalmával áldott meg. 
A 2020-ban, Budapesten rende-
zendő 52. Nemzetközi Eucha-
risztikus Kongresszus (NEK) 
előkészületeként a szervezők a 
keresztet Magyarország számos 
templomába elviszik. Az ese-
mény programjáról a helyi plé-
bániák fognak a későbbiekben 
információt adni. Mindenkit 
szeretettel várnak a plébániák.

A főegyházmegye templomaiba 
érkezik a Missziós Kereszt

Ternyák Csaba egri érsek 
2019. november 7. és 9. között, 
„Én vagyok az Élet Kenyere” (Jn 
6,48) mottóval, Főegyházmegyei 
Kateketikai Konferenciára hívta 
össze a főegyházmegye terüle-
tén tevékenykedő lelkipásztoro-
kat és hitoktatókat. A 300 fős ta-
nácskozás célja a 2020 szeptem-
berében, hazánkban megrende-
zésre kerülő Nemzetközi Eucha-
risztikus Kongresszusra való 
előkészület volt. 

A rendezvény szakmai mun-
kájának az egri Hotel Flóra, li-
turgikus alkalmainak pedig az 
egri Nagyboldogasszony-temp-

lom (Barátok-temploma) adott 
otthont.

A teológiai megalapozottsá-
got több egyházmegyéből érke-
ző, hitoktatási területen jártas 
teológiai tanár és szerzetes, il-
letve szerzetesnővér előadóként 
szavatolta. A rendezvény nyitó 
szentmiséjét Ternyák Csaba eg-
ri érsek celebrálta, aki ezt köve-
tő nyitó előadásában rámutatott 
a katekéták kulcsfontosságú sze-
repére a gyermekek szentségi ne-
velésében, illetve meghatározta 
feladatukat a közelgő Nemzetkö-
zi Eucharisztikus Kongresszus 
előkészítésével kapcsolatosan. 

Fennállásának huszadik év-
fordulóját ünnepelte a miskolci 
Szent Imre Katolikus Általános 
Iskola november 5-én. Az ünnep 
hálaadó szentmisével kezdődött, 
amelyet Ternyák Csaba egri ér-
sek mutatott be. Az egri érsek 
beszédében hangsúlyozta, az is-
kola feladata a tudás átadása, de 
feladata az is, hogy megtanítson 
a boldogságra való törekvésre. 

A főpásztor ezután az intéz-
mény névadójának Isten iránti 
szeretetére hívta fel a figyelmet. 

A megjelenteket köszöntő dr. 
Kovácsné Nikházy Eleonóra in-

tézményvezető beszédében há-
lával emlékezett meg Mekcsey 
Antal akkori plébánosról és Al-
mássy Józsefről, akik alapítói 
voltak az intézménynek, vala-
mint Seregély István érsekről, 
aki támogatója volt a kezdemé-
nyezésnek. 

Az intézményvezető köszöne-
tet mondott az iskolát 12 éven át 
vezető Kmeczkó Gyulánénak is, 
áldozatos, építő munkájáért. Ki-
emelte: az iskola egyediségét és 
erősségét az adja, hogy egy alul-
ról jövő kezdeményezés eredmé-
nyeként jött létre.

November 12. és 24. kö-
zött rendezték meg a sárospa-
taki Őszi Szent Erzsébet na-
pokat. A XII. alkalommal sor-
ra került programsorozat Páll 
Miklós görögkatolikus parókus 
„Szent Erzsébet a tevékeny sze-
retet ikonja” című előadásával 
kezdődött. 17-én volt Szent Er-
zsébet ünnepe a világegyház-
ban. Ennek keretében a bazili-
kában ünnepi szentmisét mu-
tatott be Resch Tamás jászberé-
nyi újmisés káplán. November 
18-án volt a Szent Erzsébet felol-
vasóverseny, az Abaúj-Zempléni 
Főesperesség katolikus iskolái – 
Encs, Szerencs, Szikszó, Sátoral-
jaújhely és Sárospatak – részvé-
telével a Szent Erzsébet Házban. 
19-én volt Szent Erzsébet ünne-

pe a magyar egyházban. Az ün-
nepi szentmisét Vízi János Eger 
– Belváros főplébánia káplánja 
mutatta be. Aznap este tartották 
a gyertyás körmenetet a Szent 
Erzsébet ereklyéjével, a bazili-
kától a várkápolnáig, ahol Lóczi 
Tamás esperes, sátoraljaújhelyi 
plébános mutatott be szentmisét. 

Másnap került sor a Szalkai-
kódex (Szalkai László esztergo-
mi érsek iskoláskönyve) hason-
más kiadásának bemutatójára 
a Szent Erzsébet Házban. A kö-
tetbemutatót Ternyák Csaba egri 
érsek nyitotta meg. A program-
sorozat 24-én zárult a vajdácskai 
templom búcsújával. A szentmi-
sét bemutatta és homíliát mon-
dott: Szabó Attila sátoraljaújhe-
lyi káplán.

Kateketikai 
Konferencia Egerben

Jubiláló iskola

Szent Erzsébet Napok
A hitoktatás mellett táborokat, zarándoklatokat is szervez

A Missziós Kereszt látogatásának időpontjai 
és helyszínei az Egri Főegyházmegyében
Március 16-18.: Sátoraljaújhely, Szent István templom
Március 18-20.: Szerencs, Szent József templom
Március 20-23.: Miskolc, Mindszenti templom
Március 23-25.: Kazincbarcika, Szent Család templom
Március 25-27.: Ózd, Szent Kereszt templom
Március 27-30.: Mezőkövesd, Szent László templom
Március 30-Április 1.: Jászberény, Nagyboldogasszony templom
Április 1-3.: Gyöngyös, Szent Bertalan templom
Április 3-6.: Eger, Bazilika
Április 6-7.: Heves, Keresztelő Szent János templom
Április 7-8.: Törökszentmiklós, Szentháromság templom

A hitoktatás az élethivatása


