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Megjelenik
minden hónap
elsõ szombatján

MÁRCIUS ÜZENETE
„Megkeresem az elveszettet, visszaterelem az
elszéledtet, bekötözöm a sérültet, ápolom a
beteget, a kövér és egészséges fölött meg őrködöm. Az igazság szerint legeltetem őket”
(Ez 34,16).

Az MKPK közleménye
a Szentatya csíksomlyói
látogatása kapcsán
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai örömmel
fogadták az erdélyi püspökök
meghívását a Szentatya, Ferenc
pápa romániai látogatása alkalmából. A meghívásnak hálás
szívvel teszünk eleget.
Bátorítjuk a magyarországi híveket és minden jóakaratú
embert, hogy minél többen köszöntsük együtt a Szentatyát a
csíksomlyói Szűz Mária-kegy-

Másokra is átragad a
megváltottság öröme

helyen, azon a földön, amely nekünk is kedves, és ahol a történelem folyamán először tesz látogatást Szent Péter utóda.
Imádkozzunk együtt a Szentatyával Csíksomlyón, június
1-én, azon a napon, amelyet idén
fogadalmi búcsúnak is nyilvánítottak.
Kérjük mindnyájunk számára a Segítő Szűz Mária közbenjárását.

Érseki szentmise a
Betegek Világnapján
Hagyományosan, az egri Fájdalmas Anya plébániatemplomban mutatott be szentmisét Ternyák Csaba érsek a betegek világnapján. Homíliájában emlékeztetett arra, hogy ez
a nap egyben a Lourdes-i Szűzanya emléknapja. A lourdes-i

Hivatásukért adtak hálát a főegyházmegye szerzetesei

Reménnyel töltik el a hívő embert a Szentírás azon szavai,
amelyeket Szent Pálnál olvashatunk. Az apostol arra a másik
világra irányítja tekintetünket,
ahová mindannyian készülünk,
ez Istennek a világa – mondta
Ternyák érsek.

Február 2-án ünnepli az Egyház
Urunk bemutatását a templomban. Gyertyaszentelő Boldogasszonyt 1997-ben nyilvánította a megszentelt élet napjává
Szent II. János Pál pápa. E napon Ternyák Csaba érsek mutatott be szentmisét Egerben,
a ciszterci templomban.

A szentmisén, amelynek kezdetén a főpásztor gyertyaszentelési szertartást végzett, részt
vettek az Egri Főegyházmegyében élő szerzetesközösségek
tagjai is, hogy hálát adjanak
szerzetesi hivatásuk kegyelméért és újra felajánlják életüket
Isten szolgálatára.
Az érsek szentbeszédében arról szólt, hogy az Egyház mindig
ajándékként tekintett a szerze-

Szólt arról is, hogy a legtöbb
betegségünk forrása a stresszből fakad. De ha az ember szorongatott helyzetben van, közel tudja érezni magához az Istent. Szentbeszéde végén Ferenc

pápa üzenetének utolsó sorait idézte: „Mindnyájatokat Máriára, a betegek gyógyítójára,
a Salus infirmorumra bízom.
Ő segítsen minket! Nagy szeretettel biztosítlak mindnyájatokat arról, hogy imádságban közel vagyok hozzátok és szívből
adom apostoli áldásomat.”
A szentmisén a betegek szentségét is kiszolgáltatták a szentséget kérő és annak vételére felH. J.
készült hívek számára.

tességre. Elmondta, hogy az egyházmegye központjában mindig
voltak szerzetesek. Ez is közrejátszott abban, hogy az idei találkozót ne az egyházmegye főtemplomában, hanem egy szerzetesi templomban tartsák meg.
Rámutatott, hogy jelenleg nincs
itt képviselője a cisztercita rendnek. Nem feledhetjük, ennek a
rendnek a szerzetesei milyen
sok jót adtak az egyházmegyének. Valaha népes cisztercita
közösség tevékenykedett a csodálatos bélapátfalvi kolostorban
és templomban. Kérte a jelenlévőket, hogy a mostani könyörgő
napon imádkozzanak, hogy az
Úristen küldjön új hivatásokat a
ciszterci rendbe, hogy az egri és
a bélapátfalvi templomban is legyenek olyan szerzetesek, akik

az Urat dicsérik. Ezt követően
az érsek idézett abból a levélből,
amelyet Szent II. János Pál pápa
adott ki 1997. február 2-án.
– A szent pápa 22 évvel ezelőtt
arra hívta fel a figyelmet, hogy
bizalommal tekintsetek a jövőbe
– fordult a szerzetesekhez a főpásztor. – Minden tettünk mozgatórugója az, hogy az Egyház
és népünk jövőjét szolgáljuk.
Az, hogy a jövő embereit, a ma
született gyermekeket elvezessük Istenhez.
Hangsúlyozta: ez a nap segíthet abban, hogy a szerzetesek visszataláljanak hivatásuk forrásaihoz. Ilyenkor érdemes mérlegre tenni, megerősíteni az elkötelezettséget azért,
hogy hatékonyabban, eredményesebben tegyenek tanúsá-

got Jézus Krisztusról. Ez a tanúságtétel nem történhet másképp, csak örömteli módon.
Szent II. János Pál pápa arra hívja fel a figyelmet, hogy a szerzetességhez alapvetően hozzátartozik az öröm. Savanyú arccal, szomorúan nem lehet tanúságot tenni, csak vidáman. Ekkor másokra is átragad a megváltottság öröme. A szerzetesi életnek a keretét adja meg a
mai ünnep, amelyben példaként a mi Urunk, Jézus Krisztus mellett mindig ott áll a Boldogságos Szűz Mária, aki elvitte
Szent Józseffel együtt a gyermeket bemutatni a templomba. Ez
az Úrnak való felajánlás az, ami
a szerzetesek életében időről –
időre állandóan megismétlődik.
Homa János
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A betegek szentségét is kiszolgáltatták a szentmisén

forrásvízre a hívek úgy tekintenek, mint amely gyógyulást hoz
a bajban. Nem kevesen vannak
olyanok, akik ott ténylegesen
gyógyulást találtak. Ezért választotta Szent II. János Pál pápa a Betegek napjául a lourdes-i
emléknapot.
A főpásztor külön köszöntötte
a jelenlévő orvosokat, ápolókat,
akik enyhítik a betegek szenvedéseit. Az érsek külön fohászkodott azért a fiatal orvosért, aki
néhány napja súlyos szívműtéten esett át.
Arról is beszélt, hogy Ferenc
pápa idei üzenetében Kalkuttai Szent Teréz anyára irányítja a figyelmet, aki a haldoklók
szenvedéseit enyhítette. Teréz
anya odahajolt az elhagyott és
haldokló emberekhez. Ő az irgalmasság példaképe, aki a szegények és a betegek számára
megtapasztalhatóvá tette Isten
szeretetét. Ez nagyszerű példa
azoknak, akik a betegeket gyógyítják.

Fotó: Vanyó Boglárka

Ez a tanúságtétel nem történhet másképp, csak örömteli módon
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amvazószerdával megkezdődik a nagyböjti időszak,
a szent negyven nap, a
húsvétra való lelki előkészületnek
az ideje. „Ember, emlékezz rá,
hogy porból vagy és porrá leszel!”
Ezeket a szavakat mondja Hamvazószerdán és Nagyböjt első vasárnapján a katolikus templomokban a pap, miközben hamuval keresztet rajzol a hívek homlokára. 1091-ben rendelte el II. Orbán pápa, hogy a papok a nagyböjti idő kezdetén hamuval kenjék meg a keresztények homlokát e napon, amihez az előző évi
szentelt barka hamuját használják. A hamuval hintés ősi jelképe
a bűnbánatnak, mivel a hamu az
elmúlásra, a halálra figyelmezteti
az embert, és arra, hogy legalább
ebben az időszakban törődjünk
többet a lelkünkkel és az Istennel
való kapcsolatunkkal.
A 40 nap a Szentírásban és
a keresztény hagyományban az
események jelentőségét aláhúzó
szám, hiszen Jézus is 40 napot

böjtölt a pusztában, mielőtt megkezdte volna nyilvános működését, de ennyi napon át tart a vízözön is. Negyven évig vándorolt
a zsidó nép és Mózes is 40 na-

szautasítja sátán kísértéseit. A
sátán elleni küzdelemben Jézus
győzött. Nyugodtan mondhatjuk, hogy Jézust nemcsak a menynyei Atya és az ő küldetéséhez

Kísértéseink
pot böjtölt a Sínai-hegyen, mielőtt
megkapta volna a Tízparancsolatot. Ennyi napon át tartó kegyelemidőt hirdetett Jónás próféta Ninivének, a bűnös városnak, aminek lakói bűnbánatuk jeléül böjtöt kezdtek.
Nagyböjt első vasárnapján Jézus megkísértének története is
ennek a sajátos időszaknak a
fontosságára tanít bennünket.
Az evangélium szerint a megváltó Jézus nyilvános működése előtt
kivonult a pusztába, ott negyven napig böjtölt, imádkozott és
elmélkedett. Azt is megtudjuk,
hogy közben Jézust megkísértette a sátán, de Ő határozottan visz-

való hűség tette képessé a határozott Nem-re, hanem az Ő „nagyböjtje” is. Ha még a Megváltónak
is szüksége volt a pusztai böjtre
és imádságra, akkor nyilvánvaló, hogy még inkább fontos számunkra.
Ennek oka nagyon egyszerű: a
kísértések jelen vannak a mi életünkben is. A sátán, a gonosz lélek jelen van és működik a mai
világban is, és mindent megtesz
azért, hogy elszakítson bennünket Jézus Krisztustól és az Ő egyházától. A célja pedig az, hogy
megszakítsa az embernek az Istennel való kapcsolatát, kihúzza
a kezünket Isten kezéből, letérít-

sen arról a bizonyos keskeny útról, amely az életre visz. XVI. Benedek pápa szerint „a világot saját erőnkből, Isten nélkül rendbe hozni, önnön teljesítményünkre építeni, valóságként a világnak csak a politikai és az anyagi
realitását elismerni, Istent pedig,
mint illúziót félreállítani; ez a kísértés fenyeget bennünket sokféle alakban” (A Názáreti Jézus,41).
zért adta Jézus a szánkba
és a szívünkbe éppen nekünk, az Őt követni akaróknak ezt az imádságot: „ne vígy
minket a kísértésbe”. Szent Ágoston († 430) szerint nem maga Isten kísért, hanem megengedi,
hogy kísértések érjenek, mert ezáltal megnyilvánulnak azok az
erényeink és hibáink is, amelyek
még önmagunk előtt is rejtve vannak. Tulajdonképpen azért imádkozunk, hogy az Isten ne engedje, hogy kísértésbe essünk, és segítsen bennünket a kísértések idején, most és halálunk óráján is.
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Megújult a rendház
VOLT, AKI tudását adta, egyesek

pénzzel járultak hozzá a munkálatokhoz és olyan is akadt,
aki valamilyen eszközt, tárgyat
adományozott – mondta Pawel
Cebula minorita szerzetes. A
megújult épületrészt Ternyák
Csaba egri érsek áldotta meg
február 8-án, ezt megelőzően pedig egy hálaadó szentmisét is bemutatott a Szent Antal
templomban. A főpásztor beszéde végén reményének adott
hangot, hogy a jövőben meg
fog erősödni a minorita rend
Egerben.

A pedagógusok
figyelmébe
AZ EGRI Főegyházmegye fenntartásában Borsod-AbaújZemplén, Heves és Jász-Nagykun-Szolnok megyékben működő katolikus óvodák és iskolák igazgatói szeretettel várják
az álláskereső pedagógusokat!
Az Egri Főegyházmegye honlapján „Oktatás, nevelés” címszavak alatt az alábbi címen elérhető „Álláshirdetések” rovatban számos pedagógus álláshirdetés olvasható: http://
www.eger.egyhazmegye.hu/
oktatas/allashirdetesek

Jószolgálat-díj
FEBRUÁR 10-ÉN a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében adták át a Jószolgálat-díjat,
amit minden évben odaítélnek
a szociális munka különböző
területein kiemelkedő munkát
végzőknek. A díjat a hivatásszerűen végzett szociális munka
egyéni kategóriájában Siposné
Kohári Szilvia, az egri RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat vezetője kapta. A díjakat a TwickelZichy Mária Terézia Alapítvány
alapítója Báró Twickel György
és a szakmai segélyszervezetek
képviselői adták át.

Referencia iskola
lett az Andrássy
EGYÜTTMŰKÖDÉSI megállapodás született az egri Andrássy György Katolikus Szakgimnázium, Gimnázium és Kollégium valamint az Origó Nyelvi Centrum között. Ezzel a
megállapodással az iskola az egyedüli szakgimnázium az országban, amely referencia iskolaként működhet.
A megállapodás létrejöttében
az Eszterházy Károly Egyetem
fontos szerepet tölt be.

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
A
közreműködésével.
Kedvezményes előfizetés:
06-40/510-510

2019. MÁRCIUS

Katolikus iskolák igazgatóinak
szakmai értekezlete
Csak a szeretet képes a konfliktusok megszüntetésére. Ez a
gondolat állt az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő
oktatási-nevelési intézmények
igazgatói számára legutóbb tartott értekezlet középpontjában.
Németh Zoltán, az Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság osztályvezetője szerint meg
kell tanulni kezelni a helyzeteket, s ebben segíteni kell az intézmények vezetőit, dolgozóit.

A találkozó szentmisével kezdődött, melynek prédikációjában Ternyák Csaba érsek hangsúlyozta, hogy a konfliktusok
fő oka nem kívülről, hanem az
ember belső vívódásaiból származik. Isten elküldte egyszülött
Fiát, hogy megváltó szeretetével feloldja az Isten és az ember
között a paradicsomi engedetlenségből fakadó konfliktust,
helyreállítsa a bizalmi kapcsolatot. A főpásztor rámutatott: a
keresztfa az Élet fája lett, ebből
forrásozik számunkra a szeretet, a kegyelem. Az oltáron vér
nélküli módon minden szentmisében megújul a keresztáldozat.
Feloldja a bennünk lévő konfliktust, a bennünk lévő rosszat.
A szentmisét követően gyakorlati tapasztalatokat hallhattak
a jelenlévők. Molnár-Gál Béla, a
kazincbarcikai Don Bosco Általános Iskola, Szakiskola, Középiskola és Kollégium igazgatója elő-

A HÓNAP VERSE
Ady Endre

Köszönöm,
köszönöm,
köszönöm

Napsugarak zúgása, amit hallok,
Számban nevednek jó íze van,
Szent mennydörgést néz a két szemem,
Istenem, Istenem, Istenem,
Zavart lelkem tegnap mindent bevallott:
Te voltál mindig mindenben minden
Boldog szimatolásaimban,
Gyöngéd simogatásaimban
S éles, szomorú nézéseimben.
Ma köszönöm, hogy te voltál ott,
Hol éreztem az életemet
S hol dőltek, épültek az oltárok.
Köszönöm az én értem vetett ágyat,
Köszönöm neked az első sírást,
Köszönöm tört szívű édesanyámat,
Fiatalságomat és bűneimet,
Köszönöm a kétséget, a hitet,
A csókot és a betegséget.

Az értekezlet résztvevői a Szeminárium kápolnájában 

adásában arról beszélt, hogy hogyan kell a hátrányos helyzetű
gyerekekhez és szüleikhez fordulni. Számos példával támasztotta alá, hogy a tekintélyelvűség
helyett a szeretet gyakorlása sokkal célravezetőbb.
Az intézményvezető elmondta: személyre szabottan kell
vizsgálni az egyes eseteket, kezelni a konfliktusokat, mert haj-

lamosak vagyunk arra, hogy
egy-két rossz diák miatt általánosítunk egy egész csoportot.
Tudatosan igyekszünk a hátrányos helyzetű gyermekeknek
lehetőséget adni újból és újból,
hogy a társadalom hasznos tagjai, jó keresztények legyenek.
Az iskolai szociális munka
helyéről és szerepéről hangzott
el előadás ezt követően, melyet

Fotó: Balogh Ferenc

Szolnoki Beáta, a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és
Gyermekjóléti Intézmény, Család- és Gyermekjóléti Központ
szakmai vezetője tartott. Ezután
az Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság (EKIF) vezetője,
dr. Németh Zoltán, majd munkatársai szóltak aktuális témákról
és feladatokról.

Köszönöm, hogy nem tartozok senkinek
Másnak, csupán néked, mindenért néked.
Napsugarak zúgása, amit hallok,
Számban nevednek jó íze van,
Szent mennydörgést néz a két szemem,
Istenem, Istenem, Istenem,
Könnyebb a lelkem,
hogy most látván vallott,
Hogy te voltál élet, bú, csók, öröm
S hogy te leszel a halál, köszönöm.

Ady Endre (Érmindszent, 1877.
november 22. – Budapest, 1919.
január 27.) a huszadik század
egyik legjelentősebb magyar költője, száz éve hunyt el.

Bérczessy András

Magyar fiatalok a panamai Rendelkezzen
Ifjúsági Világtalálkozón
adója 1%-áról
Január 22. és 27. között Panamavárosban rendezték meg
a katolikus fiatalok Ifjúsági Világtalálkozóját, melynek mottóját Ferenc pápa választotta
Lukács evangéliumából: „Íme,
az Úr szolgálója vagyok, legyen
nekem a te igéd szerint.” Az idén
34. alkalommal megrendezett Ifjúsági Világtalálkozón részt vett
Ferenc pápa is. A Szentatya nyitotta meg a találkozót, majd ezt
követően több programon is részt
vett, például a találkozó kiemelt
rendezvényén, a keresztúton is.
Az egyik nap fiatalokkal ebédelt a Szent József-nagyszemináriumban, majd este a Szent II. János Pál nevét viselő parkban imavirrasztást vezetett, amelynek fő
üzenete az volt, hogy „Jézus azt
akarja, hogy vele együtt mi is
igent mondjunk életünkre!”.
A magyar delegáció tagjai a
Katolikus Shalom Közösség által
Costa Ricában szervezett 5 napos
előtalálkozó után érkeztek Panamavárosba, ahol a San Pedroplébánia közössége látta vendégül őket. A magyar zarándokcsoport tagjai közül huszonkilencen
egyházmegyei delegáltként, tizenegyen egyénileg vettek részt.
Huszti Zoltán, a budai Magyar
Szentek-plébánia káplánja, a csoport egyik kísérője elmondta: a
magyar fiatalok a Böcskei László nagyváradi megyéspüspök által vezetett romániai küldöttséggel együtt vettek részt a katekéziseken, közös imádságokon, amelyeket a nagyváradi főpásztor
tartott román és magyar nyelven.
Az Egri Főegyházmegyét két
egyetemista, Németh László és
Németh Péter ikertestvérek kép-

viselték. Egyházmegyénk ifjú
zarándokai 2019. február 5-én,
az egri Érseki Palota Kulturális,
Turisztikai és Látogatóközpont
Erdődy-termében élménybeszámolót tartottak. Németh Péter elmondta, hogy „a panamai világtalálkozó üzenete számára a keresztények aktivitásának, világ-

helyiekkel találkoztunk, a családokban és a kisközösségekben,
a panamavárosi San Pedro-plébánián és a világtalálkozóra érkezett fiatalokkal közös programokon. A nyelvek sokasága ellenére sem lett nyelvzavar a találkozón és a fejünkben. Több alkalommal közös programon ta-

A katolikus hívek ebben az évben is felajánlhatják a Magyar
Katolikus Egyház javára személyi jövedelemadójuk 1%-át.
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani híveinknek és
mindazoknak, akik személyi
jövedelemadójuk 1%-áról már
az elmúlt években is a Magyar
Katolikus Egyház javára rendelkeztek, amelynek technikai
száma: 0011. Akik az elmúlt évben rendelkeztek az egyház javára adófelajánlásukról, és ezt

az idén is fenntartják, nincs
szükség újabb rendelkezésre.
Lehetőség van a személyi jövedelemadó második 1%-ának
felajánlására is, amellyel egyházi alapítványt támogathatnak. Főegyházmegyénk híveitől azt kérjük, hogy támogassák a Magyar Katolikus Rádió
Alapítványt a 18578726-2-10
adószámon. Ez az alapítvány a
Szent István Rádió fenntartója.
További információk találhatók
a www.katolikus.hu honlapon.

Ad missio Egerben
A találkozón 600 ezer fiatal vett részt

ban való megjelenésének fontossága volt. Ezért tetszett igazán
Ferenc pápának a zárómise homíliájában elmondott azon gondolata, hogy mi fiatalok – a népszerű mondással ellentétben
– nem a jövő, hanem a jelen, a
„most” vagyunk. Törekedjünk
a magánéletben és a közéletben
egyaránt a katolikus jelenlétre.
Ez volt az üzenet, amelyet elhoztunk és szeretnénk közösségeinkben és társadalmunkban is
gyümölcsöztetni.”
Németh László szerint nagy
élmény volt megtapasztalni a találkozás és az önfeledt közösségi
élet örömét. „Egyrészt ahogyan a

lálkoztunk a román csoporttal.
Böcskei püspök atya román és
magyar nyelvű imádságai és a
közös lelkigyakorlatok is segítették egymás jobb megértését
és ráhangolódásunkat a világtalálkozó programjaira. A hit öröme ott volt a levegőben.”
A világ minden tájáról érkezett 600 ezer fiatal részvételével tartott záró szentmisén Ferenc pápa és Portugália államfője, Marcelo Rebelo de Sousa jelenlétében nagy ujjongást kiváltva bejelentésre került, hogy a következő Ifjúsági Világtalálkozónak 2022-ben Portugália fővárosa, Lisszabon fog otthont adni.

Szent Cirill és Szent Metód
ünnepnapján tett Ad Missio fogadalmat Jorge Luis Altamirano
Mendez, az egri Redemptoris
Mater Missziós Szemináriumban. Az ifjú papnövendék Nicaraguából származik és hat éve
tanul Magyarországon. Elmondása szerint nagyon fontos számára, hogy odafigyeljen az Isten
szavára, aki kiválasztotta őt erre
a küldetésre.
Michał Bartosz Muszyňsky
rektor a Szent István Televízió
kérdésére elmondta, a felkészítés során a legfontosabb, amit
szeretnének tudatosítani a növendékekben, hogy személyes
életpéldájukkal tegyenek tanúságot Isten irgalmáról. Isten kiválasztja az embereket, hogy
tudják hirdetni Isten irgalmasságát, a mai embernek is ez a
legfontosabb.
Az ünnepi szentmisét bemutató Ternyák Csaba érsek beszédében hangsúlyozta, a kiválasztás

csodája, hogy az Isten már látja azt, amivé majd leszünk. Egy
lelki átalakuláson megyünk keresztül és bár megmaradunk annak, akinek születtünk, keresztségünkben a krisztusi ember
születik meg bennünk.
Bennetek más átalakulási folyamat is van, hiszen misszióban vagytok – fordult a papnövendékekhez a főpásztor így
folytatva: Európa, Magyarország
nektek a világ vége, mind kulturális, mind nyelvi szempontból.
Ennek a nehéz nyelvnek az elsajátítása pedig elgondolkodtatja az embereket, hogy ti ezt csak
azért tanuljátok meg kemény
munkával, hogy az Istent hirdessétek számukra. Egyszerű,
világos beszédetekkel megmutatjátok, hogy a hitünk is milyen
egyszerű – mondta Ternyák Csaba, aki előtt, a homíliát követően
Jorge Luis Altamirano Mendez
megerősítette papi hivatásra tett
szándékát.

