
Krisztus Király ünnepén, novem-
ber 22-én ért véget az egyházi 
év. Az Egri Főegyházmegyében 
a tervezett nagyszabású prog-
ramok egy része a járványve-
szély miatt elmaradt, a rendez-
vények másik részét, mint pél-
dául az Egerszalóki Ifjúsági Ta-
lálkozót „online” tartották meg. 
Március 17-től kezdve a főegy-
házmegye papjai és hívő közös-
sége minden nap közösen imád-
kozta a rózsafüzért a Szent Ist-
ván Rádió közreműködésével a 
járvány megszűnéséért, a bete-
gekért és az egészségügyi dol-
gozókért. Mivel a nyilvános li-
turgiák szüneteltek, a szentmi-
séket az egri Érseki Papnevelő 
Intézetből közvetítette a Szent 
István Rádió, amit a legtöbb 
esetben interneten is láthattak 
a hívek. A papszentelés is a szo-
kottnál szűkebb körben zajlott.

– Érsek úr! Kérem, mondja el, 
hogyan értékelhető az eltelt idő-
szak?

– A próbatétel időszaka volt 
már a járvány első hulláma is. 
Akkor talán el sem hittük, hogy 
a második hullám még több em-
bert fog megfertőzni és sokan 
nem jöhetnek haza a kórházból. 
Az ember könnyen hamis illúzi-
ókban ringatja magát, pedig biz-
tonságunkat olyan sok minden 
fenyegeti, nem csak a járvány. 
Mindannyian hosszan tudnánk 
sorolni félelmeinket. Ha az em-
ber csak önmagában bízik, ak-
kor hamar csalódik és összeom-
lik a nehézségek súlya alatt. A 
hívő ember ebben a helyzetben 
is Istenre tekint, reményét első-
sorban az ő irgalmába helyezi.

– A településeken elmarad-
tak az elsőáldozások, amelye-
ket a legtöbb helyen ősszel pó-
toltak. Ugyanez volt a helyzet a 
bérmálásokkal is. Sokak szerint 
félő, hogy az elmaradt nyilvános 
szentmisék miatt, a hívek is el-
maradoznak a templomokból.

– Végül is legtöbb helyen nem 
maradtak el sem az elsőáldozá-

sok, sem a bérmálások. Kétség-
telen, hogy az időpontokat át kel-
lett helyezni, és talán kisebb ün-
nepélyességgel tartottuk meg 
ezeket az ünnepeket. A hívek 
közül valóban sokan nem mer-
ték és nem merik vállalni, hogy 
elmenjenek a templomba, azért 
különféle felmentésekkel segít-
jük őket.

– Az eltelt időszakban nagy fi -
gyelmet fordított a papnevelés-
re. Gondolom örömmel töltötte 
el a kispapok és a szemináriumi 
elöljárók mindenki által érzékel-
hető aktivitása ebben a járvány-
veszélyes helyzetben.

– A tavaszi időszakban, ami-
kor mindenki karanténban volt, 
nagy feladat hárult kispapjaink-
ra, akik az egyházmegye lel-
ki központja lettek a Szent Ist-
ván Rádión keresztül közvetített 
imádságok és szentmisék által. 
Ezenkívül számomra is emléke-
zetesek maradnak közös kirán-
dulásaink a Bükkben.

– A köznevelés is szívügye. Nagy 
fi gyelmet fordít az egyházi ne-
velési-oktatási intézmények-
re, mint az MKPK Oktatási Bi-
zottságának elnöke. Sajnos a 
pandémia miatt az iskolákat is 
be kellett zárni.

– Nagyon hálás vagyok peda-
gógusainknak, akik jelesre vizs-
gáztak leleményességből és nyi-
tottságból. Legtöbb helyen gyor-
san sikerült az átállás a digitá-
lis oktatásra is, amely váratlan 
többlet feladatot jelentett nem-
csak tanárainknak és tanítóink-
nak, hanem a szülőknek és a di-
ákoknak is.

– Egy évvel később lesz megtart-
va az 52. Nemzetközi Eucharisz-
tikus Kongresszus is, amit szep-
temberben rendeztek volna Bu-
dapesten. Okozott-e ez törést a 
hívek előkészületeiben?

– Reméljük, hogy ez a késés 
és különösen a járvány második 
hulláma nem okoz elbizonytala-
nodást, és nem bátortalanítja el 
azokat, akik elhatározták, hogy 
a kongresszus valamelyik prog-
ramján részt szeretnének ven-
ni. Imádkozzunk azért, hogy ké-
pesek legyünk kitartani lelkese-
désben és elszántságban, hogy 
tanúságot tudjunk tenni az Eu-
charisztia iránti tiszteletünkről 
ebben a közösségi formában is.

– A főegyházmegyei karitász 
nagy segítségére volt a rászoru-
lóknak. Ha kellett élelmiszert, ru-
hát osztottak, máskor a téli fű-
téshez adtak segítséget.

– A főegyházmegye költségve-
tésében minden évben jelentős 
összeget fordítunk a szegények 
megsegítésére, és vannak olya-
nok, akik a Főegyházmegyei Ka-
ritász Központ által segítenek a 
rászorulókon, úgy, hogy kisebb 
nagyobb összeget utalnak át er-
re a célra.

– Folytatódtak a templom és 
plébánia felújítások, építkezé-
sek, közöttük az egri bazilika re-
konstrukciója. Több alkalommal 
áldott meg megújult kápolnákat, 
templomokat. 

– Sokkal több felújítás történt 
ebben az évben, mint ahol méltó 
ünnepet tudtunk tartani. Mindig 
szívesen veszek részt egyházköz-
ségeinknek ezeken a kiemelkedő 
ünnepein, amikor Istennek hálát 
adunk egy ilyen építkezés után. 
Egy ilyen ünnep alkalom arra is, 
hogy köszönetet mondjunk helyi 
adakozóinknak, valamint a dön-
téshozóknak az európai uniós és 
a magyar kormány által nyújtott 
támogatásokért.

– Karácsonyra, Jézus Krisztus 
születésére készülünk. Ebben a 
rendkívül nehéz helyzetben ho-
gyan tudná megfogalmazni a 
2020. évi ünnepi üzenetét?

– A betlehemi istálló szegény-
sége és egyszerűsége megragad-
ja a kisgyermekeket is, akik el-
készítik a saját betlehemüket. 
Idén talán mindannyian köze-
lebb érezhetjük magunkhoz a 
Szent Családot, hiszen mi is job-
ban átérezzük a bizonytalan-
ságot, azt, hogy nem vagyunk 
elég önmagunknak, rászoru-
lunk másokra, mások pedig rá-
szorulnak arra, hogy mi fogad-
juk be őket, segítsük és támo-
gassuk őket. Karácsony arra ta-
nít, hogy felelősek vagyunk egy-
másért és egyetlen embert sem 
hagyhatunk hideg istállóban 
ünnepelni. Ma is szállást keres 
a Szent Család és ki fogadja be, 
ha mi sem?!

Köszönjük az interjút! 
Homa János

DECEMBER ÜZENETE

„Az Ige volt az igazi világosság, amely minden 
embert megvilágosít. A világba jött, a világban 
volt, általa lett a világ” (Jn 1,9-10).

JEGYZET

Karácsonykor Jézus szüle-
tését ünnepeljük, de gon-
dolunk a Boldogságos 

Szűz Máriára és Szent Józsefre, 
a Megváltó szüleire is. Templomi 
betlehemeinkben ott van Szent 
József alakja is, de legtöbbször 
csak a háttérben. Olykor mél-
tánytalanul megfeledkezünk 
róla, pedig az embert teremtő és 
üdvözíteni akaró Isten őt is be-
avatta Mária anyaságának tit-
kába, a megtestesülés misztéri-
umába. Szent II. János Pál pápa 
írja róla: „József a hitnek ugyan-
azt az útját járta, mint Má-
ria. Az ő útját is teljességgel az 
a misztérium határozza meg, 
amelynek Máriával együtt lett 

első letéteményese.” (A megvál-
tó őrzője, 6.p.) Ő is fontos sze-
repet kapott a megváltás művé-
ben, és Szent József ezt hittel, Is-
tenbe vetett bizalommal vállal-
ta. Egyetlen szavát sem jegyezte 
fel számunkra a Szentírás, alak-
ja mégis sok mindenre emlékez-
tet és tanít bennünket az adven-
ti időben.

Szent Józsefről az állítja az 
evangélium, hogy „igaz ember 
volt” (Mt 1,19), vagyis jól ismer-
te az ószövetségi írásokat, jö-
vendöléseket, és Isten törvényei 
szerint élt. Amikor észrevette, 
hogy Mária gyermeket vár, már 
eljegyezte. Mária semmit sem 
szólt, József pedig nem kérde-

zett, csak töprengett, és valószí-
nű, hogy sokat imádkozott. Az 
Isten színe előtt megimádkoz-

ta a döntését. Így vagyunk mi 
is, amikor szembekerül hitünk 
szent titkaival, a legszentebb tit-
kokkal. Nem szólunk, csak töp-
rengünk, mert jogos emberi tö-
rekvés az, hogy szeretnénk meg-
érteni hitünk igazságait és eh-
hez imádságban kérjük Isten se-
gítségét.

Vívódását az angyal szavai 
szüntették meg, mert abból meg-

tudta, hogy Mária a Szentlélek-
től fogant, és a születendő gyer-
mek a világ Megváltója lesz. Jó-

zsef tudta, hogy Isten megígér-
te a Messiást. Azt is tudta, hogy 
a Messiásnak Dávid családjából 
kellett származnia; ő pedig az 
evangélium szerint „Dávid házá-
hoz” tartozott. Ez a hívő zsidók 
körében ismert hitigazság volt. 
Tudták, hogy amint Izajás meg-
jövendölte, egy fi atal lány fogan 
és fi út szül, a gyermeket Emma-
nuelnek fogják nevezni, ami any-

nyit jelent, hogy velünk az Is-
ten. (Iz 7,14) Ezért feleségül vet-
te Máriát, és vállalta azt a sajá-
tos hivatást, amire a jó Isten ki-
választotta. Jézus nevelőapja 
és a szent családnak „hű sáfár-
ja” lett.

Azt is tudjuk az evangéliu-
mokból, hogy Szent József nyi-
tott, Istenre fi gyelő személyi-
ség volt. Ezért volt képes még ál-
mában is meghallani az Úr an-
gyalának szavait. „Ne félj attól, 
hogy feleségül vedd Máriát, hi-
szen a Szentlélektől van áldott 
állapotban” (Mt 1,21) Ugyanezt 
látjuk az Egyiptomba való me-
nekülésnél is. Nyitott, készséges 
és engedelmes lelkülettel azt te-

szi, amit az angyal kér tőle. Ami-
kor fi gyelmeztetést kap álmá-
ban, hogy Heródes halálra kere-
si a kis Jézust, nem halogatja a 
döntést, hanem még az éjjel el-
indul, elhagyja hazáját és vál-
lalja a nehéz utat Egyiptomba, 
hogy Máriát és Jézust biztonság-
ba helyezze.

Nagy áldás lenne számunk-
ra, ha Szent József lelkü-
letével közelebb kerül-

nénk Karácsony szent titkához, 
és e szent titok megértéséhez kö-
zelebb jutva nemcsak szép, kel-
lemes, hanem lelki élményekben 
és kegyelmekben is gazdagabb 
lenne az ünneplésünk.

Dolhai Lajos

József adventje
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Interjú Ternyák Csaba egri érsekkel

Ma is szállást keres
a Szent CsaládMKPK közlemény

A ránkbízottakért érzett felelősségtől vezérelve a COVID-19 járványhelyzet alaku-
lása miatt, figyelembe véve a járványügyi szakemberek véleményét, Egyházunk 
sajátosságait szem előtt tartva visszavonásig az alábbiakat kérjük:

1.   A koronavírus miatt meghirdetett veszélyhelyzetben a templomok, mint a lelki 
feltöltődés és imádság helyei különösen is fontosak, ezért templomainkat to-
vábbra is nyitva tartjuk. Szentmisék is tarthatóak, de azok csak úgy végezhe-
tőek, hogy a hatósági kijárási korlátozásokkal összhangban maradjanak. Fe-
lelősen és körültekintően kell eljárni.

2.   A jelenlegi kivételes helyzetben is érvényesek a Katekizmusban (KEK 2183.) 
és az Egyházi Törvénykönyvben (CIC 1248. k. 2. §) található előírások, ame-
lyek szerint, ha valaki számára súlyos okból lehetetlenné válik az euchariszti-
kus ünneplésben való részvétel, igen ajánlatos, hogy helyette töltsön kellő időt 
imádsággal – a Szentírás olvasásával, zsolozsma végzésével vagy más imá-
val, elmélkedéssel – egyénileg vagy a családban. Bár a szentmisén való rész-
vétel nem helyettesíthető, több helyen van online vagy televíziós miseközvetí-
tés, hogy megerősítést, vigasztalást és bátorítást nyerjenek azok, akik most 
nem tudnak részt venni vasárnapi és ünnepnapi szentmisén. A közvetítések 
rendjéről felületeinken folyamatosan tájékoztatást adunk.

3.   A szentmisén való részvétellel kapcsolatban az általános morális elvek tovább-
ra is érvényesek. Kérjük, hogy aki betegnek érzi magát, önmaga és mások vé-
delmében érezze lelkiismereti kötelességének, hogy mielőbb orvoshoz fordul-
jon, és ne menjen közösségbe. Idősebb, veszélyeztetett, illetve beteg testvé-
reink, továbbá azok, akik kötelességüket teljesítik, beteget ápolnak, nagyon 
idős vagy veszélyeztetett személlyel laknak együtt, hatósági karanténban van-
nak, jogosan félnek a közösségben való megjelenéstől, ezért mentesülnek a 
szentmisén való személyes részvétel kötelezettsége alól. Nyomatékosan kér-
jük őket, hogy maradjanak otthon.

4.   Felmentést adunk mindazoknak is, akik úgy érzik, hogy számukra a szentmisén 
való személyes részvétel veszélyt hordoz magában (CIC 87. k. 1. §., 1245. k.).

5.   Plébániai oktatásokat, közösségi összejöveteleket szoros kivételektől eltekint-
ve – amelyek során azonban követni kell az aktuális járványügyi és gyülekezé-
si előírásokat – csak online formában tartsanak meg. 

6.   Templomainkban, egyházi intézményeinkben és plébániáinkon, valamint a 
szentségkiszolgáltatásban, illetve oktatási, szociális és egészségügyi intézmé-
nyeinkben továbbra is mindenben kövessék a vonatkozó járványügyi előírásokat.

7.   A plébániai és a szerzetesközösségeket továbbra is bátorítjuk, hogy – a jár-
ványügyi hatóságok előírásainak megtartása mellett – folytassák az imát a 
járvány érintettjeiért.

Az Egyházi Törvénykönyv 838. kánonja értelmében az egyes megyéspüspö-
kök, illetve akik a jogban velük egyenlő elbírálás alá esnek, ettől eltérő rendelke-
zéseket is hozhatnak.

Jelen rendelkezés Magyarország latin szertartású egyházmegyéire érvényes.

Imáinkkal és példánkkal erősítsük a bizalmat Istenben és egymásban, és kü-
lönösen is figyeljünk egymásra, főleg beteg és idős embertársainkra. Idős pap-
testvéreinket tisztelettel kérjük, hogy ebben a helyzetben fokozottan vigyázzanak 
egészségükre, a fiatalokat pedig buzdítjuk, hogy legyenek segítségükre.

Budapest, 2020. november 9.
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia



A katolikus egyház december 
6-án emlékezik meg Szent Mik-
lós püspökről. Ez a nap egyben 
a gyermekek által annyira várt 
Mikulás-ünnep is. A Szent Mik-
lós nagylelkűségéhez és kedves-
ségéhez fűződő történetek nyo-
mán alakult ki a Mikulás-kul-
tusz, mint népszokás.

Szent Miklós (Nikolaosz) a ha-
gyomány szerint a 3. században 
született a kis-ázsiai Patarában, 
gazdag kereskedőcsaládban. 
Szüleit kiskorában elvesztette, 
egyik rokona nevelte, s ő ismer-
tette meg a kereszténységgel. 
Megtérése után Miklós jótékony 
célokra szétosztogatta öröksé-
gét, a hívők pedig égi jelre meg-
választották Müra püspökévé. 
Diocletianus és Galerius csá-
szár keresztényüldözése (303-
311) idején börtönbe került, de 
életben maradt, és részt vett a 
325-ben tartott niceai zsinaton. 
Az emberek tiszteletét és sze-
retetét jótékonykodásával vív-
ta ki, s tettei miatt már életében 
szentnek tartották. 343. decem-

ber 6-án halt meg püspöki szék-
helyén, sírja ezután zarándok-
hellyé vált. Amikor Mürát 1087-
ben elfoglalták a szeldzsuk törö-
kök, maradványait tisztelői az 
itáliai Bariba vitték, ahol bazi-
likát építettek a tiszteletére, s 
ereklyéit Orbán pápa helyezte el 
a főoltáron.

Csodatettei között tartják szá-
mon, hogy vihar idején meg-
mentette egy vízbe esett tenge-
rész életét, ezért ő az utazók, a 
kereskedők, a zarándokok, a 
tengerészek és a révkalauzok, 
valamint a gyermekek és a diá-
kok védőszentje is.

A nevéhez fűződő leghíresebb 
legenda szerint élt Mürában egy 
szegény ember, aki nem tudta 
férjhez adni három lányát, mert 
nem volt pénze hozományra. 
Az éjszaka leple alatt három er-
szényt dobott be az apának, így 
a lányok megmenekedtek attól, 
hogy örömlánynak adják őket. 
Miklós e tettéért a hajadonok és 
az aggszüzek védőszentje, s ol-
talmazója a házasságnak és az 
anyaságnak. Szent Miklós ün-
nepe mintegy a Karácsony be-
vezetése. A középkor óta a ti-
zennégy segítő szent közé sorol-
ják őt. 

Magyarországon mintegy hat- 
van települést neveztek el róla, 
köztük Törökszentmiklóst és 
Tarnaszentmiklóst.

A Szent István Rádió 20, a 
Szent István Televízió 9 évvel 
ezelőtt kezdte meg működé-
sét. A szerkesztőség közössé-
ge ebből az alkalomból hála-
adó szentmisére gyűlt össze 
október 29-én az egri ciszterci 
Szent Bernát templomban. 

Szarvas István atya, a szer-
kesztőséget működtető Magyar 
Katolikus Rádió Alapítvány el-
nöke köszöntötte a jelenlévőket, 
s mondott köszönetet a fenntar-
tónak, Ternyák Csaba egri ér-
seknek a támogatásért. 

A főpásztor szentbeszédében 
úgy fogalmazott: az elmúlt 20 
és 9 esztendőre visszatekintve 
hálás szívvel vagyunk itt. Sere-
gély István érsek atyának volt 
bátorsága elindítani ezt a rá-
diót, a kezdeti nehézségeket le-
gyűrve. A szerkesztőség teljesí-
teni akarja küldetését, hogy a jó 
hír hangja legyen.  A hallgató-
kat és nézőket meg akarja erő-
síteni a hitben, a reményben és 
a szeretetben. Akkor érezzük 
meg igazán, hogy milyen fon-
tos, amikor valamilyen műsza-
ki okból egy időre kimarad az 
adás. Sok idős, elzártan élő em-
ber számára jelent kapaszkodót 
a napi szentmise, a közös imád-
ságok és a műsorok. Mára már 
nemcsak a rádió vételkörzeté-
ben, hanem a korszerű techni-
ka eszközeivel számítógépen in-

ternetről és okostelefonon is el-
érhető az adás.

Ternyák érsek rámutatott: a vi-
lág hírei legtöbbször a bajokkal, 
balesetekkel, bűnesetekkel, tra-
gédiákkal foglalkoznak. A Szent 
István Rádió és Televízió a jó hír 
hangja, nem azért, mert úgy te-
szünk, mintha nem lenne gonosz, 
de a rossz ellen a jóval kell har-
colni. A békesség örömhíre maga 
az Örömhír, az Evangélium, ezt 
visszhangozzuk a világba, bemu-
tatjuk a sikeres példákat, minél 
több emberhez eljuttatva. 

A Szent István Rádió és Tele-
vízió feladata, hogy segítsen ösz-
szegyűjteni Isten szétszóródott 
népét. A szerkesztőség munka-
társaihoz fordulva így fogalma-
zott: édesgessétek haza, cirógas-
sátok a lelküket, hívjátok vissza 
azokat, akik eltávolodtak, hogy 
amikor elmúlik a járvány, zsúfo-
lásig megteljenek a templomok, 
hogy ne álljanak meg a templom 
küszöbénél, az Egyház kapujá-
ban! Itt van az igazi remény. Le-
gyetek a jó hír hangja, a remény 
hordozói! – zárta szentbeszédét 
a főpásztor.

Az Egyházmegyei Hírek kéré-
sére Bérczessy András igazga-
tó-főszerkesztő összefoglalta a 
2020-as esztendő legfontosabb 
történéseit.

Mint elmondta: hosszú idő 
után ismét lehetőség nyílt arra, 
hogy bővüljön a Szent István Rá-

dió kínálata, az év elejétől Kisúj-
szálláson is szól már az adás. A 
szerkesztőség ebből az alkalom-
ból közönségtalálkozót tartott a 
településen, melyen részt vett 
Ternyák érsek is.

2020. elején új épületbe költö-
zött a szerkesztőség. Korszerű 
stúdiók, modern környezet és jól 
felszerelt munkaállomások segí-
tik a színvonalas szakmai mun-
kát az új környezetben. 

A Szent István Rádió márci-
us közepétől az Egri Érseki Pap-
nevelő Intézetből közvetítette 
a reggeli 7 órás szentmisét, s a 
helyzetre való tekintettel dél-
után 17 órakor is volt liturgia, 
és a rózsafüzért is az intézmény 
elöljárói és növendékei imádkoz-
ták. Májustól a litánia is a szemi-
náriumból szólt. Május végén az 
intézmény lakói oklevelet kap-
tak a szerkesztőségtől, mely ta-
núsítja, hogy rádiós szolgálatu-
kért a közösséget „tiszteletbeli 
és örökös rádiósokká” fogadta a 
szerkesztőség.

Az igazgató-főszerkesztő azt 
is elmondta, hogy 2020 novem-
bere óta saját fejlesztésű telefo-
nos alkalmazáson keresztül is 
hallgatható az adás. Az átala-
kuló médiafogyasztási szoká-
sok, a földrajzi korlátok miatt 
vált szükségessé ez a fejlesztés, 
mely mindkét ismert nagy rend-
szeren, iOS-on és Androidon is 
elérhető.  H. J.

II  EGYHÁZMEGYEI HÍREK

Államtitkári 
látogatás
NOVEMBER 18-ÁN, szerdán Eger-
be látogatott Soltész Miklós 
egyházi, nemzetiségi és civil 
társadalmi kapcsolatokért fe-
lelős államtitkár, aki megtekin-
tette a főegyházmegye néhány 
folyamatban lévő építkezését, 
köztük az egri bazilika, vala-
mint a ferences rendház felújí-
tási munkálatait.

Felföldi Lászlót 
nevezték ki pécsi 
megyéspüspökké
FERENC PÁPA 2020. novem-
ber 18-án Felföldi Lászlót, a 
Debrecen-Nyíregyházi Egy-
házmegye általános helynö-
két, a nyíregyházi Magyarok 
Nagyasszonya-társszékesegy-
ház plébánosát pécsi megyés-
püspökké nevezte ki. Főtisz-
telendő Mons. Felföldi Lász-
ló Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyében, Geszteréden szüle-
tett 1961. február 4-én. 1981 
és 1986 között az egri Érseki 
Papnevelő Intézet növendéke 
volt. 1986. június 21-én szen-
telték pappá az Egri Főegyház-
megye szolgálatára. Újfehér-
tón (1986–1988) és Egerben 
(1988–1990) szolgált segéd-
lelkészként, majd a Debrecen-
Nyíregyházi Egyházmegye lét-
rehozása után volt püspöki tit-
kár, irodaigazgató-helyettes, 
pasztorális helynök, 2015-től 
a Debrecen-Nyíregyházi Egy-
házmegye általános helynöke. 
2017-től az Egyházmegyei Lel-
kipásztori Intézet vezetője, va-
lamint a nyíregyházi Magyarok 
Nagyasszonya-társszékesegy-
ház plébánosa.

Csatlakoztak a 
szentségimádási 
világnaphoz
NOVEMBER 21-ÉN  délután a Bol-
dogságos Szűz Mária bemuta-
tása a templomban  emlékün-
nep tiszteletére szentmisével 
egybekötött szentségimádásra 
került sor az ecsédi Szentkút-
völgye Boldogasszony kápolná-
ban, ezzel csatlakozva a Krisz-
tus Király előestéjén meghirde-
tett világméretű szentségimá-
dási naphoz. A magyar nemze-
tért és a járvány mielőbbi meg-
szűnéséért felajánlott szentmi-
sét celebrálta és a szentség-
imádást vezette Varga József 
plébániai kormányzó. 

Szobrot kapott 
Szent Erzsébet
SZOBROT ÁLLÍTOTTAK Szent Er-
zsébet tiszteletére Erdőtelken. 
A helyi Karitász-ház udvarán 
elhelyezett alkotást novem-
ber 22-én, Krisztus király va-
sárnapján áldotta meg dr. Len-
gyel Gyula plébános. Az alko-
tás Kiss István egri fafaragó 
népi iparművész munkája. 

HÍREK

Berda József

Diákmisén
„Harmatozzatok, égi magasok!”

Ezüsthangú angyalsereg,
ti énekeltek most, a ti
mennyei hangotok cseng az
egek felé, hirdetvén a gyermeki
lét isteni örömét! – Ó, bár
ti énekelnétek mindig, s hallgatna el már
a sok romlott szájú felnőtt mindenütt
e baljós világban! Énekeljetek,
imádkozzatok csak értünk, szegény,
rossz útra tévedt vénekért, kiket
elhagyott már a ti angyali
évetek ideje s csupán a számadást
várjuk, mely ítéletre hív csúnya bűneinkért.
…Énekeljetek csak, ó, énekeljetek még
értünk, sohase hallgassatok el,
romlatlan angyalok!

A HÓNAP VERSE

Berda József (1902 - 1966) Baumgarten– és József Attila–díjas 
magyar költő. Első verskötete: Könnyek útja és egyéb írások, 1923-ban 
jelent meg. Krúdy Gyula írt hozzá előszót. A Nyugat, a Széphalom és az 
Est-lapok munkatársa volt.

Jubilál a Szent István Rádió és Televízió

A remény hordozói
2020. DECEMBER

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.

Ki volt Szent Miklós?

Élő közvetítés, imádság az új stúdióból Fotó: Birincsik Márton

Ima
Istenünk, Atyánk, világ Teremtője, aki mindenható és irgalmas 
vagy, aki irántunk való szeretetből küldted el Fiadat a világba, 
hogy lelkünk és testünk gyógyítója legyen, tekints gyermekeid-
re, akik Európa és a világ számos részén ezekben a nehéz, zűrza-
vart és aggodalmat okozó időkben Hozzád fordulnak, mert erőre, 
megszabadításra és megnyugvásra van szükségük, szabadíts meg 
minket a betegségtől és a félelemtől, gyógyítsd meg a betegeinket, 
adj vigasztalást a családjaiknak, bölcsességet a döntéshozóknak, 
erőt és jutalmat az orvosoknak, ápolóknak és önkénteseknek, és 
örök életet az elhunytaknak. Ne hagyj el minket a megpróbáltatás 
idején, de szabadíts meg minden rossztól.
Kérünk Téged, aki a Fiúval és a Szentlélekkel együtt élsz és 
uralkodol mindörökkön örökké. Ámen.
Mária, egészség és remény anyja, könyörögj érettünk!

Imádság járvány idején
Az Európai Püspöki Konfe-

renciák Tanácsa (CCEE) és az 
Európai Unió Püspöki Konferen-
ciáinak Bizottsága (COMECE) 

elnökei közös levélben fordultak 
az európai hívekhez, melyben a 
járvány idején mennyei segítsé-
get kérő imájukat tették közzé.

Kérjük, segítse adományával!
3300 Eger, Széchenyi u. 5. • Telefon: 36/510-610 • Fax: 36/510-614

E-mail: info@szentistvanradio.hu • Honlap: www.szentistvanradio.hu • www.szentistvantv.hu

Miskolc: FM 95,1 • Eger: FM 91,8
Gyöngyös: FM 102,2 • Hatvan: FM 94,0 • Encs: FM 95,4

Sátoraljaújhely: FM 90,6
 Tokaj: FM 101,8 • Törökszentmiklós: FM 96,4

Számlaszám: 11102003-18578726-10000001 • Magyar Katolikus Rádió Alapítvány

2020. november 13-án, pénte-
ken Ternyák Csaba egri érsek ün-
nepi szentmise keretében megál-
dotta a felújított mátraszentim-
rei templomot. Az ünnepen Sol-
tész Miklós, a Miniszterelnökség 
egyházi és nemzetiségi kapcso-
latokért felelős államtitkára be-
szédében azt szorgalmazta, hogy 
Mátraszentimre megújult temp-
loma „legyen a szlovák-magyar 
megbékélés szimbóluma.” 

20 millió forint kormányzati 
támogatásból a nyílászárók cse-
réjén túl a templom teljes belső 
elektromos hálózatát, világítását 

és a fűtési, valamint légkondici-
onáló rendszerét is megújították. 
A megújult Isten háza új oltárt, 
tabernákulumot, ambót, pado-
kat kapott és keresztúttal is gaz-
dagodott. A tervezést és a kivite-
lezést Németh Tamás mérnök és 
munkatársai irányították. A bel-
ső építészeti munkát pedig Ecker 
Judit a Magyar Építész Kamara 
Belső Építész tagozatának elnö-
ke irányította. A világítási terve-
ket a Lisys-Project Kft. munka-
társai készítették, és végül a ki-
vitelezést a Mátra-Panoráma Kft. 
munkatársai végezték.

Megszépült a 
mátraszentimrei templom

Felújították az egri Szent Ber-
nát ciszterci templom szenté-
lyét. Az ünnepélyes megáldá-
sára november 19-én, Szent Er-
zsébet napján került sor, ünne-
pi szertartás keretében. A szent-
misét Bérczi László Bernát zirci 
főapát mutatta be. A megújult ol-
tárról a főapát elmondta, ez nem 

más, mint Jézus Krisztus ke-
resztjének, az ő önfeláldozó ha-
lálának és végtelen szereteté-
nek a szimbóluma. Ő számunk-
ra a példa a tökéletes szeretetre. 

A szentbeszéd után a főapát 
megáldotta a felújított főoltárt, 
amelybe később visszahelyez-
ték az Oltáriszentséget.

Megújult a szentély


