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NOVEMBER ÜZENETE
„Sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem jelenvalók, sem eljövendők,
sem hatalmasságok, sem magasság, sem mélység, sem egyéb teremtmény el nem szakíthat
bennünket Isten szeretetétől, amely Krisztus
Jézusban, a mi Urunkban van” (Róm 8,38-39).

Mindenszentek ünnepe,
Halottak napja
A keleti egyház már 380-ban
megtartotta Mindenszentek ünnepét, az egyház vértanúiról,
minden szentről megemlékezve. A nyugati egyház liturgiájába IV. Bonifác pápának köszönhetően került be az ünnep, aki
a római Pantheont 609-ben Mária és az összes vértanú tiszteletére szentelte fel. III. Gergely pápa (731-741) bővítette az ünneplendők körét: „a Szent Szűznek,
minden apostolnak, vértanúnak, hitvallónak és a földkerekségen elhunyt minden tökéletes, igaz embernek” emléknapjává tette Mindenszentek ünnepét. IV. Gergely pápa (827-844)

november 1-jére helyezte az ünnepet.
November 2-án, Halottak napján a katolikus egyház ünnepélyesen megemlékezik minden
elhunytról, de különösképpen „a
tisztulás állapotában levő szenvedő lelkekről”.
A Halottak napjáról először
998-ban emlékeztek meg, majd
a 11. századtól a clunyi bencés
szerzetesek hatására széles körben elterjedt.
Az egyház ezen az ünnepen
„bizalommal kér” kegyelmet Istentől az elhunytaknak. Mindenszentek ünnepe Magyarországon 2000-től munkaszüneti nap.

Diakónusokat
szenteltek Egerben

Palánki Ferenc püspök, Noel Benedict Tajos Antasoda és Jorge Luis
Altamirano Mendez papnövendékeket szentelte diakónussá az egri
főegyházmegye szolgálatára
Fotó: Gergely Gábor

2020. október 14-én, a Redemptoris Mater Egyházmegyei
Missziós Szeminárium védőszentjének, Avilai Szent Teréz
emléknapjának előestéjén szentelte diakónussá Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök Noel Benedict Tajos
Antasoda és Jorge Luis Altamirano Mendez papnövendékeket
az egri bazilikában.
A szentelési szertartás kezdetén a szeminárium rektora,
Michał Bartosz Muszyňsky atya
szólította a szentelendőket, tanúsítva a jelöltek felkészültségét
és a szent szolgálatra való alkalmasságát.
A szentelést végző Palánki
Ferenc debrecen-nyíregyházi
megyéspüspök tanításában elmondta: „a diakónus szolgát jelent, aki Jézus követője, aki életét adja mindenkiért. Az Egri Főegyházmegyében érsek atya felkérésére és megbízásából az egyházmegye szolgálatára szentellek benneteket.”
A szerpapjelöltek ezután a
szentelő püspök előtt ígéretet
tettek szándékuk tisztaságáról,

hogy cölibátusban élve magukat
egészen Krisztusnak szentelik.
Ezt követte az engedelmességi
ígéret, majd a Mindenszentek litániájával folytatódott a szertartás. Eközben a diakónusok az oltár előtt arcra borulva fejezték
ki, hogy meghalnak a világnak
és csak Istennek akarnak élni.
A szentelési ima után a diakónusokat beöltöztették a liturgikus ruhába. A stólát, a papi hatalom szimbólumát még csak
az egyik vállukon átvetve viselik, jelezvén, hogy a papi szolgálat teljességét még nem nyerték
el. Elsősorban az igehirdetés, keresztelés. áldoztatás, esketés és a
temetés lesz a feladatuk.
A diakónusszentelés zárásaként a felszenteltek Palánki püspöktől átvették az evangéliumos
könyvet, kifejezve, hogy feladatuk lesz az Örömhír felolvasása.
Az új diákonusok megkezdték január közepéig tartó lelkipásztori szolgálatukat. Noel
Benedict Tajos Antasoda Miskolc Diósgyőr plébániára, Jorge
Luis Altamirano Mendez Mezőkövesd I. plébániára került.

Pápa szobor Miskolcon
Október 22-én, csütörtökön
Ternyák Csaba egri érsek leleplezte és megáldotta Szent
II. János Pál pápa szobrát a
diósgyőri templomkertben.

Mikolai Vince diósgyőri plébános a szertartás elején köszöntötte a főpásztort, Juhász Ferenc
esperes, pasztorális helynököt
és a miskolci papság megjelent
tagjait, valamint Kovács Jenő
művészt, a szobor alkotóját, Varga Andrea alpolgármestert, Molnár Pétert, a miskolci KDNP vezetőjét, az önkormányzati képviselőket és minden megjelentet.
A házigazda elmondta: Szent
II. János Pál pápa születésének
100. évfordulójához kapcsolódva, a szent pápa liturgikus emléknapján áldják meg az új szobrot. 2013 novemberében az önkormányzat elfogadta, hogy ezt a
teret II. János Pál pápáról nevezzék el. Ekkor kezdődött a további
tervezés és az anyagi feltételek
előteremtésének indítása; kezdettől fogva az volt a szándék,
hogy a templomkertben kapjon
helyet a szobor. A plébános úgy
fogalmazott: a szobor áldó kezével befogja az egész teret. Kovács Jenő szobrászművész kapta a megbízást, akinek Egerben
már több műve díszít tereket.
2014-ben a miskolci plébániák gyűjtést szerveztek a szobor
felállítására, a szoborállítás költségének mintegy kétharmadát
az érsekség vállalta, valamint
a diósgyőri hívek adományaival
együtt gyűlt össze a szükséges
összeg.
A plébános felkérte Ternyák
Csaba egri érseket a szobor megáldására. Mint fogalmazott: alkalmasabb személyt nem találhattak volna, hiszen a főpásztort II. János Pál pápa nevezte
ki és szentelte püspökké, aki később egyik közvetlen munkatársa lett.
Ternyák érsek elmondta: nagy
örömmel tölti el, hogy az önkormányzat a templommal szem-

N

éhány hónappal ezelőtt,
itt-ott – a világjárvány miatt – már a világvége-hangulat is megjelent az emberek között. A világvégével kapcsolatosan jövendöléseket is olvashattunk a lapokban és az elektronikus felületeken. Ezek pedig egyáltalán nem a biztonságérzetünket
erősítik. Az emberek többsége különböző félelmekkel van tele. Féltjük az egészségünket, az életünket, az anyagi jólétünket és aggodalommal tekintünk a jövőbe.
Szinte az összes fejlett nyugat-európai ország lakói pesszimisták
a nemzetük és a világ jövőjével
kapcsolatban.
Az interneten a világ végével kapcsolatban sokféle próféciával és jóslással lehet találkozni, de a világvége közgondolkodásban jelen lévő érzete egyáltalán nem azonos a keresztény hit
szerinti világvége értelmezésével.
A világvége a közgondolkodásban természetes folyamatok következménye. A keresztények sze-

Ternyák Csaba egri érsek megáldotta a szobrot, amely főpapként ábrázolja a szent pápát, kezében a pásztorbottal, fején a püspöksüveggel, nyakában a palliummal
Fotó: Végh Csaba

ben álló teret II. János Pál pápáról nevezte el. Ennek nyomán fogalmazódott meg az igény, hogy
egy műalkotás emelkedjen a közelben, így került ez a szobor
ide, Miskolc város örömére.
A főpásztor megköszönte az
alkotó művésznek, Kovács Jenőnek, hogy megformálta ezt a szobrot, amely főpapként ábrázolja a
szent pápát, kezében a pásztorbottal, fején a püspöksüveggel,
nyakában a palliummal.
„Mi is a hit szemével tekintünk rá. Katolikusként benne a
pápát, Krisztus földi helytartóját
látjuk. A személye iránt megmutatkozó érdeklődés, lelkesedés
sokszor mégis inkább az emberre, Karol Wojtyłára irányult, aki
szimpatikus, barátságos, humoros, szerethető ember volt. Ő pedig mindent megtett azért, hogy
ezt a feléje irányuló szeretetet
Krisztusra irányítsa, akinek ő
a szolgálatába állította életét. Jó
időpontban van ez a szoborava-

tás, amikor az emberek az egész
világon saját maguk és a többiek
életéért aggódva tekintenek a jövőbe, akkor nagy szükség van a
pápa bátorítására.”
A főpásztor hozzátette: amikor a jövőért aggódunk, a pápa szobra emlékeztessen bennünket Jézus szavaira: „Ne féljetek!”. Végül Szent II. János Pál
pápa szolgálatának kezdetén,
1978. október 22-én elhangzott
szavait idézte: „Fivéreim és nővéreim! Ne féljetek Krisztus körül összegyűlni és elfogadni az
ő hatalmát! Legyetek segítségére a pápának és mindazoknak, akik Krisztusnak akarnak
szolgálni és Krisztus hatalmával akarják szolgálni az embert
és az egész emberiséget! Ne féljetek! Nyissátok meg, sőt tárjátok ki Krisztus előtt a kapukat!
Nyissátok meg az ő üdvözítő hatalma előtt az államhatárokat, a
gazdasági és politikai rendszerek határait, a kultúra, a fejlő-

dés és a civilizáció széles mezőinek korlátait. Ne féljetek! Krisztus tudja, hogy »mi lakik az emberben«. De egyedül ő tudja ezt!
Manapság az emberek nagyon
sokszor nem tudják, hogy mit
hordoznak magukban, lelkük
mélyén, a szívükben. Sokszor
olyan bizonytalanná válik a földi élet értelme. Kételyek árasztják el az embert, és kétségbe is
tud esni. Engedjétek tehát – kérlek benneteket, alázattal és bizalommal kérlek –, hagyjátok,
hogy Krisztus beszéljen az emberekhez. Egyedül nála vannak
az élet, az örök élet igéi!”
Ezt követően Ternyák Csaba
egri érsek megáldotta a szobrot,
kérte: áldja meg az Isten mindazokat, akik itt összegyűltek,
adja, hogy a város lakói és vezetői őrizzék az emberi és a keresztény kultúra alapvető értékeit, melyeket a Megváltónk hirdetett meg nekünk.
Bérczessy András

JEGYZET
rint azonban vallási esemény: Isten közvetlen beavatkozásának
eredménye, amely a föltámadt Jézus Krisztus visszatérésével következik be. A világ nem pusztul el, hanem ahogy a Biblia írja,
„új eget és új földet” teremt Isten.

amely a világ végéhez kapcsolódik. „Halálodat hirdetjük Urunk
és hittel valljuk feltámadásodat,
amíg el nem jössz”. – Mondjuk,
hisszük, valljuk és hirdetjük!
A Biblia alapján Jézus második eljövetelének hét előjeléről

Világvége
Ez az esemény, amely az Úr Jézus második eljövetelével következik be, valami újnak a kezdetét jelenti.
Kétségtelen tény, hogy a megváltó Jézus beszélt a világ végéről, az Ő második eljöveteléről,
ennek az előjeleiről. Búcsúbeszédében ezt mondta az apostoloknak: „nem hagylak árván titeket,
visszajövök hozzátok.” (Jn 14,18)
Nemcsak az Apostoli hitvallásban, a Hiszekegyben (újra eljön
ítélni élőket és holtakat), hanem
a szentmisében máshol is megvalljuk az Ő második eljövetelét,

szoktunk beszélni (az evangéliumot hirdetik minden teremtménynek, Izrael elfogadja Jézust Messiásnak, az Antikrisztus fellépése, Illés és Hénok megjelenése,
háborúk és viszályok a világban,
kozmikus katasztrófák és az Emberfiának megjelenése), de ezek
alapján nem lehet megállapítani,
hogy mikor jön el a világvége. Jézus beszélt a világvége (paruzia)
időpontjáról is, de nem azért,
hogy számolgassunk. Több alkalommal is kijelentette: „Nem tudjátok sem a napot, sem az órát.”
(Lk 12,40, Mt 25,1-13) Az Ember-

fia úgy jön el, mint a tolvaj (Mt
24,43), vagy mint az idegenből
váratlanul hazatérő gazda (Lk
12,37). Eljön abban az órában,
amikor nem is gondoljátok (Lk
12,40).
Nyilvánvaló, hogy a megváltó
Jézus nem egy világvégével fenyegetődző próféta volt. Végső időkre vonatkozó beszédeiben csak
azt hangsúlyozta, hogy újbóli eljövetele biztosan be fog következni; ez pedig az ítélet és az üdvösség megvalósulásával számunkra egy vigasztaló ígéret.
zon, hogy mikor következik be, nem érdemes töprengeni. Két okból. Egyrészt Jézus mondta, hogy ezt nem
tudhatjuk, csak az a biztos, hogy
eljön ez az idő. Másrészt, aki Isten törvényei és Jézus tanítása
szerint él, az egészen biztos, hogy
minden időben méltó lesz arra,
hogy Krisztus második eljövetelekor nyugodt szívvel állhasson Isten színe elé.

A

Dolhai Lajos

II

EGYHÁZMEGYEI HÍREK
HÍREK

Ereklyét hoztak
a szerzetesek
Pálosvörösmartra
OKTÓBER 4-ÉN, vasárnap Szent
II. János Pál pápa vérereklyéjét helyezték el ünnepi szentmise keretében a heves megyei Pálosvörösmarton. A település nemcsak a pálos múltat
őrzi nevében, a szerzetesek
a jelenben is gyakorta megfordulnak a településen, különösen amióta elkészült a Mária-park, amely Boldog Özséb
alakját és a pálosrend történetét idézi. Az ereklyét Stanisław
Dziwisz bíboros, nyugalmazott
krakkói érsek, a pápa egykori titkára ajándékozta a templomnak, Marian Waligóra
Czesztochowai pálos házfőnök
közvetítésével, aki jelen volt az
ünnepi szertartáson. Ternyák
Csaba egri érsek nevében Juhász Ferenc pasztorális helynök fogadta az ereklyét és a
szentmise végén Iváncsy Balázs plébános helyezte el az
erre az alkalomra készült míves tartóba.

Szent Tarzíciuszérem a
ministránsoknak
AZ EGRI Főegyházmegyében
2008 óta az Egri Bazilikában
évről-évre megrendezzük az
egyházmegyei ministránstalálkozót. Egyházmegyénk számos plébániájáról szép számmal érkeztek Egerbe ministráns fiúk és lányok, papjaik,
hitoktatóik kíséretében, hogy
egész napos gazdag programok keretében megéljék egymással és az egyházmegye főpásztorával a találkozás, az
összetartozás örömét. Idén a
járvány miatt elmaradt a találkozó, de az Eucharisztikus
Kongresszus évére az Egri Főegyházmegye elhatározta,
hogy a ministráns szolgálatban leghűségesebb fiatalokat egy a ministránsok védőszentjéről, Szent Tarzíciuszról elnevezett éremmel ajándékozza meg. Az érmeket a főegyházmegye juttatja el a plébániákra.

Katona István
püspök kitüntetése
FRAKNÓI VILMOS-díjban részesült Katona István nyugalmazott egri segédpüspök. A kiemelkedő jelentőségű történész-püspökről elnevezett
Fraknói Vilmos-díjat Katona
István nyugalmazott egri segédpüspök a kutatói és egyházszervezői munkájáért kapta meg. Ugyancsak Fraknói
Vilmos-díjat kapott Véghseő
Tamás, a nyíregyházi Szent
Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola rektora is.
A díjat Soltész Miklós egyházi ügyekért felelős államtitkár
adta át.

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.
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Online igazgatói értekezlet
Az Egri Főegyházmegye több
mint 22 ezer tanulóból és 54
intézményből álló, közel 100
feladatellátási helyen működő intézményrendszerének vezetői idén ősszel a járványhelyzet miatt online értekezleten
vettek rész. A programot, a korábban rögzített előadásokat a
Szent István Televízió Youtube
csatornáján követhették az érdeklődők.

Elsőként az EKIF új elnöke,
Lóczi Tamás atya mondott köszöntőt és beszélt a tanév mottójáról, mely az intézmények
munkatervében is megjelent. A
főhatóság vezetője elmondta: továbbra is az Eucharisztia a fő téma, melyet az iskolák kreatívan
beépítenek az éves munkába.
Ezt követően dr. Erdő Péter
bíboros, prímás videó-üzenetét
tekintették meg a programhoz
csatlakozók, melyben a 2021.
évi Budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus készületéről, a közösség megszólításáról szólt.
Ternyák Csaba egri érsek
Skype-on élőben jelentkezett
be „Nevelésünk középpontja
a gyermek” című előadásával,
melyet a Nevelésügyi Kongregáció katolikus intézményeknek
2020. szeptember 10-én kiadott
körlevele tükrében fogalmazott
meg. A járványhelyzetre is reflektáló dokumentum a konkrét,
valóságos személyt állítja figyelmünk középpontjába, miként az
egyházmegye idei mottója is:
„van itt egy gyermek”. Mi is őt
akarjuk egyre jobban visszahelyezni a középpontba. A COVID

Ternyák Csaba érsek Skype-on, élőben jelentkezett be

Rozmán Éva az egri Andrássy György Katolikus Közgazdasági Középiskola igazgatója a járvány új szakaszára való felkészülésről is szólt

megváltoztatta életünket és –
Ferenc pápát idézve – megállapítja: félelem töltött el bennünket és összezavarodtunk.
A Nemzetközi Eucharisztikus
Kongresszus egy év haladékot
kapott, hogy jobban felkészüljünk, ahol reményünk szerint
találkozunk Krisztussal. Ez a találkozás megnyilvánul még a közös imában, a szentírás olvasásában, a közösségben, de sajátos
módon a szentmisében, a szentáldozásban találkozunk vele.

Az átalakulás állandó programunk, hogy egyre inkább belső
emberré legyünk, erre a járvány
sújtotta világ is indít bennünket. A világjárvány nyilvánvalóvá tette, hogy sebezhetőek vagyunk, ezért a nyitottabb és befogadóbb nevelésre, párbeszédre
és kölcsönös megértésre kell törekednünk.
A résztvevők az elmúlt időszak tapasztalatairól, az on-line oktatás, a hibrid munkarend
szervezéséről Rozmán Éva ös�-

szegzését hallgathatták meg,
melyen az egri Andrássy György
Katolikus Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégium
igazgatója a járvány új szakaszára való felkészülésről is szólt.
Az intézmények gazdasági feladatairól, a mindennapokban
előforduló problémákról Benei
Csabáné, az EKIF pénzügyi csoportvezetője, a beruházásokról
Előházy Kálmán, az EKIF műszaki csoportvezetője adott ismertetőt.
Az igazgatók és lelkipásztorok
megismerhették a 2017-ben indult Szent Imre Katolikus Iskolarádiós Hálózat munkáját, mely
számos intézmény között teremtett kapcsolatot.
Az Egri Főegyházmegye komoly szerepet vállal az óvodai
nevelésben, erről a fejlesztési
programról Lucza Dorottya oktatási referens adott tájékoztatást.
Az előadó szólt a sajátos nevelési
igényű gyermekek intézményes
ellátásának feltételeiről is.
Dr. Németh Zoltán, az EKIF
osztályvezetője köszöntötte az
újonnan kinevezett vezetőket, s
szólt a tanév rendjének általános és speciális kérdéseiről. Ismertette a megváltozott jogszabályi környezet egyes elemeit, a
köznevelési és a szakképzési intézmények szétválasztásának lépéseit és a tehetséggondozás sajátosságait.
Az értekezletek minden esetben konzultációval értek véget a
korábbi időszakban, most Skype
kapcsolat segítségével oszthatták meg egymással tapasztalataikat a résztvevők, s tehették
B. A.
fel kérdéseiket.

A HÓNAP VERSE
Weöres Sándor

Öröklét
A Föld, hol az élet terem,
a mindent elnyelő sírverem
a síkság, hegy, tenger, folyó
öröknek látszik és múló.
Világűr és mennyboltozat
sok forgó égi kapcsolat
a milliárdnyi tűzgolyó
öröknek látszik és múló.
Mit eltemet a feledés,
egy gyík-kúszás, egy szárnyverés,
egy rezdület mely elpörög
Múlónak látszik és örök
Mert ami egyszer végbement
azon nem másít semmi rend,
se Isten, se az ördögök:
múlónak látszik és örök.
Weöres Sándor (1913 – 1989):
költő, író, műfordító, a modern magyar irodalom egyik legnagyobb,
világirodalmi rangú alkotója,
Baumgarten-díjas, Kossuth-díjas.
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Magyar Katolikus Rádió Alapítvány

A tanulók találják meg azt, ami Jászberényben is
boldoggá teheti az életüket
imádkoztak a diákok
Szent Gellért-díjat vehetett át
dr. Kovácsné Nikházy Eleonóra az egyházmegyei tanévnyitó ünnepségen Ternyák Csaba
egri érsektől. A miskolci Szent
Imre Római Katolikus Általános Iskola igazgatónőjét, amint a
laudációból megtudhattuk, a pedagógus pálya iránti elköteleződése, alázata, a katolikus iskolák közösségeinek összekovácsolásáért végzett kitartó, áldozatos
munkája tette méltóvá a kitüntetés elnyerésére. 2012-től a főpásztor megbízta az iskola vezetésével, melyet a tantestület örömmel fogadott és támogatott. Vezetői hozzáértése megmutatkozott az iskola folyamatos fejlesztésében, fejlődésében. 2017-ben a
pedagógus életpálya modell mesterpedagógus fokozatába került.
Katolikus családban nőtt fel,
vallását gyakorolja. Családjával
rendszeresen jár templomba,
szívesen végez felolvasói szolgálatot, él a szentségekkel. Az
Újdiósgyőri Szent Imre plébánia képviselő-testületének aktív
tagja, a város plébánosait ismeri,
élő kapcsolatot ápol velük. Rátermettségét, szakmai tudását bizonyítja, hogy az egyházi iskolák
igazgatói munkaközösségének
vezetőjévé választották. Folyamatos szakmai segítséget nyújt
az újonnan megalakuló egyházi
intézmények vezetőinek.
– Pedagógus diplomámat Szegeden, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán szereztem 1984-ben
matematika-testnevelés
szakon – mondta. 2004-től dolgozom a Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvodá-

Igyekszem a gyerekek között is eltölteni egy kis időt, szeretek velük beszélgetni, segítek, amikor szükséges

ban. Igazgató-helyettesként érkeztem jelenlegi munkahelyemre. Számomra a legnagyobb elismerés volt, amikor elődöm
nyugdíjba vonulásakor Ternyák
Csaba érsek úr kinevezett az intézmény vezetőjévé. Iskolánk
a nagy szakmai tapasztalattal
rendelkező óvodapedagógusok,
tanítónők és tanárok elhivatott
és lelkiismeretes munkája révén a város egyik legelismertebb intézménye. Közel négyszáz gyermeket nevelünk. Alapvető célunk a katolikus iskolák
hagyományaira épülő korszerű
ismeretek átadása a ránk bízott
gyermekek lelkiségének, tudásának, személyiségének kellő
fejlesztésével. Célunk a magyarság történelmi értékeinek megismertetése, a helyes nemzettudat kialakítása. Iskolánk akkreditált kiváló tehetségpont, melyet elsősorban a sikeres nyelvoktatásnak és a kiváló sport-

eredményeknek köszönhetünk.
Az idén sikerült az ÖKO iskola
címet is elnyernünk. Vezetői feladatom mellett igyekszem a gyerekek között is eltölteni egy kis
időt, szeretek velük beszélgetni,
meghallgatom a gondjaikat, segítek, amikor szükséges. Biztatom őket, hogy keressék és találják meg azt, ami boldoggá, sikeressé teheti az életüket. Akkor vagyok a legboldogabb, amikor volt tanítványaink „beugranak” az iskolába egy kicsit körülnézni, beszélgetni. Mindig
azt mondják, hogy itt volt a legjobb! Ez mindig megerősít abban, hogy a Szent Imrében valamit jól csinálunk.
– Hálás vagyok a jó Istennek,
hogy férjemmel, aki háziorvos
34 éve élek boldog házasságban
és életünk legboldogabb éve az
idei, mert megszülettek iker
unokáink, akik bearanyozzák
Homa János
napjainkat.

Október 19-én a Szent István
Rádió és Televízió élő közvetítést adott a jászberényi ferences templomból, ahol több mint
nyolcvan gyermek imádkozta a
rózsafüzért a Jászság nyolc katolikus iskolájából.
Sajnálatos módon a járványhelyzetre, pandémiára való tekintettel többen nem vehettek
részt ezen az imádságon. Az Egri Főegyházmegye intézményei
és a területen élők is bekapcsolódhattak a közös imádságba, a
Szent István Rádió élő adásban
közvetített és a Szent István Televízió Youtube csatornáján is
élőben ment a program.
Bérczessy András, a Szent István Rádió és Televízió főszerkesztő igazgatója elmondta:
harmadik alkalommal vesznek
részt e kezdeményezés közvetítésében.
Dr. Novák István plébános, a
Jászberényi Nagyboldogasszony
Kéttannyelvű Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium főigazgatója tartott rö-

vid ismertetőt a rózsafüzérről.
Hangsúlyozta: amikor itt imádkozunk és ebben mások bekapcsolódnak, a legjobbat tesszük,
mert Istent szólítjuk meg a Szűzanya közbenjárása által. A lelkipásztor megáldotta azokat az
egytizedes rózsafüzéreket, melyeket a résztvevők ajándékba kaptak. A plébános azt is elmondta, hogy ennek a templomnak több neve is ismert. Jézus
neve, mert a főoltár képe mutatja, hogy minden térd meghajlik
előtte; barátok templomának is
nevezik, mert hosszú évszázadokon keresztül a közel 550 éves
templomban a ferences atyák
szolgáltak. A templom főbúcsúja Rózsafüzér Királynője ünnepe, ha valaki Szűz Máriához fordul, kérése meghallgatásra talál.
A Szentatya szándékára, valamint a szükségben szenvedőkért, a járványhelyzetben szenvedőkért tartott közös imádságot az intézmények egy-egy
képviselője vezette, rövid elmélH. J.
kedésekkel.

A jászberényi iskola tanulói osztálytermeikben az iskolarádión keresztül
kapcsolódtak be a rózsafüzér imádkozásába

