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„Ne félj, mert veled vagyok, ne csüggedj, mert
én vagyok a te Istened! Megerősítelek, megsegítelek, és felkarol győzedelmes jobbom”
(Iz 41,10).

Ökumenikus imahét
A Magyar Katolikus Püspöki
Konferencia és a Magyarországi
Egyházak Ökumenikus Tanácsa
2021. január 17. és 24. között újra imahetet hirdetett a Krisztushívők egységéért. A szervezők
által választott mottó így hangzott: „Maradjatok meg szeretetemben, és sok gyümölcsöt teremtek” (Jn 15,5–9).
A 20. század utolsó évtizedeiben sokan a 21. századra tekintve a kereszténység megelevenedését jósolták Európában is. S hogy ez minél előbb
bekövetkezzék, ezt segítette az
imahét programját összeállító
Grandchamp-i szerzetesi közösség témajavaslata is.
A közösség kezdete az 1930as évekre nyúlik vissza. A francia-svájci református egyház
„Morges-i Asszonyok” csoportja
Jézus Krisztus szavaira figyelve újra felfedezte, hogy ha Isten igéjére akarnak figyelni, ahhoz elengedhetetlen a csend. Jézus is ezt kereste, amikor magányos helyen imádkozott. S Jézus
ebben a csendben volt együtt az
Atyával.
Ezek a morges-i asszonyok
szükségesnek tartották belső lelki megerősödésük érdekében az elcsendesedést és az
imádkozást. Felismerték, hogy

Jézus szava, az imádság és a
csend együttesen munkálják
a krisztusi élet megvalósulását. A Szentlélek ugyanis zajban, lármában nem dolgozik! Jézus népe így élhet egyre erősödő és hozzá ragaszkodó imaközösségként. A tagok így lehetnek együtt Krisztusban, miközben érik a gyümölcs, életté válik
közöttük az isteni rend.
Ezek a Jézust követni akaró asszonyok a Szentírás szavait olvasva arra a felismerésre jutottak, hogy a mai keresztények
nagyobb súlyt helyeznek a társadalomra és annak problémáira,
mint a plébániáik és gyülekezeteik összekovácsolására és lelki
elevenségére. Ennek megváltoztatása érdekében válogatták az
imahét nyolc napjára az alapigéket, hogy a szolgálatot végzők figyelmét is ráirányítsák a közösségük belső megerősítésére.
Az Egri Főegyházmegyében
ez az eseménysorozat eddig
minden évben azt jelentette,
hogy különböző felekezetek tagjai ellátogattak egymás templomaiba és együtt imádkoztak. Az
idén viszont a járványveszély
miatt mindenki a saját templomában fohászkodott a programfüzet által javasolt szempontoHoma János
kat követve.

Megújul a templom
Kenderesen

Lektorokat és akolitusokat
avattak az egri bazilikában
Lektorokká avatta a harmadéves, akolitusokká a negyedéves kispapokat január 17-én
ünnepi szentmise keretében az
egri bazilikában Ternyák Csaba
érsek. Az ötödéves kispapokat
pedig befogadta a szent rendek jelöltjei közé az úgynevezett ad missio keretében.

A lektor sajátos feladata, hogy
az Isten igéjét a liturgikus öszszejöveteleken felolvassa; az
akolitus felavatása az oltár szolgálatára és az áldozópap, valamint a diakónus segítésére történik. Fő teendője, hogy az oltárt
és a szent edényeket előkészítse,
és ha szükséges, a híveket megáldoztassa. A lektori szolgálatban az Egri Érseki Papnevelő Intézetből és a Redemptoris Mater
Egyházmegyei Missziós Szemináriumból hét harmadéves kispap részesült az Egri Főegyházmegye szolgálatára. A DebrecenNyíregyházi Egyházmegye szolgálatára pedig egy lektort avattak. Az akolitusi szolgálatban az
Érseki Papnevelő Intézetből és a
Redemptoris Mater Egyházmegyei Missziós Szemináriumból
hét negyedéves kispap az Egri
Főegyházmegye, két kispap pedig a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye szolgálatára részesült.
Az ad missiót, a befogadást a
szent rendek jelöltjei közé pedig
hárman kérték az Egri Főegyházmegye, egy növendék pedig
a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye szolgálatára.
Az érsek homíliájában a
szentmisében énekelt zsoltárvershez kapcsolta gondolatait:
„Íme, eljövök Uram, hogy teljesítsem azt, amit kívánsz.”
Ez a gondolat él a ti lelketekben és ez a gondolat élt Sámuel
lelkében is, akinek életére ez a
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Utoljára a nyolcvanas évek végén újították fel a templomot

Kívül-belül felújítják a kenderesi katolikus templomot. A
munkálatok menetéről Koltavári
Attila plébános elmondta: a
Nagyboldogasszony plébániatemplom felújítása 2020 júniusában kezdődött. A kétszáz éves
épületet utoljára a nyolcvanas
évek végén újították fel, a nedvesség sok gondot okozott, állapota azóta leromlott.
A munkálatokhoz szükséges
forrásokat a Kormánytól kapta
az Egri Főegyházmegye. A rekonstrukció keretében a tetőszerkezetet teljes egészében cserélik, a belső térben valamenynyi burkolat megújul, hőszigete-

lést kap az épület, a falakat pedig megvédik a talajnedvességtől, s az ólomablakok is védőréteget kapnak. A korábban nem
működő toronyórákat digitális
szerkezettel látják el.
A templom belső terébe betlehem és szent sír kerül, és a keresztelőkápolnát is felújítják.
Megújul a teljes bútorzat, a padok is megszépülnek. Az épület
körül a régi aszfalt helyett térkővel burkolják az utakat és négy
úrnapi oltárt alakítanak ki. A
remények szerint 2021 májusára készül el a rekonstrukció, az
ünnepélyes megáldást nyárra
tervezik.

betegség és a szenvedés hozzátartozik az ember életéhez. A súlyos betegségben az ember megtapasztalja tehetetlenségét és végességét. Az Ószövetség szerint a betegség és a szenvedés a bűn következménye, de Jézus azt tanítja, hogy mégsem tekinthető az
egyéni bűnök büntetésének (Jn
9, 36). Már az ószövetségi ember
is tudatában volt annak, hogy
Isten az élet és halál Ura, a betegségben is a gyógyulást csak
tőle várhatjuk, hiszen Ő mondta:
„Én, az Úr vagyok a te orvosod”
(Kiv 15,26).
Az evangéliumokból látjuk,
hogy a megváltó Jézus szerette a betegeket, különösen is törődött a betegekkel. A betegek
keresték, hogy őt érinthessék,
„mert erő áradt belőle” (Lk 6,19).
Márk evangélista összefoglaló módon is megemlíti, hogy Ő
az, aki meggyógyít „minden betegséget és bajt” a nép körében
(Mt 4, 23). Már nyilvános működése kezdetén úgy jelenik meg,
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Ternyák Csaba érsek: „Sámuelhez hasonlóan ti is nyitott füllel és nyitott lélekkel meghallottátok a hívást.”

nyitottság és készség volt jellemző. Készen állt bármelyik pillanatban, még éjjel is arra, hogy
szolgáljon Éli főpapnak és általa
magának az Úrnak. Bár a szolgálat volt a hivatásuk mindkettőjüknek, mégis egyikük sem értette meg elsőre, hogy ki az, aki
hívja a fiút – fogalmazott a főpásztor, majd az avatandó kispapokhoz fordult: Talán közöttetek
is vannak olyanok, kedves kispap testvérek, akik nem azonnal, nem elsőre hallották meg a
hívó szót. Milyen jó, ha ilyenkor
van egy tapasztalt lelkivezető,
pap, egy szemináriumi elöljáró,
aki eligazít, hogy mit kell mondani, tenni akkor, ha hallod az
Úr hívó szavát. Válaszolj, mint
Sámuel: „Szólj, Uram, hallja a
te szolgád”. Az érsek elmondta:
örömmel tölti el, hogy „Sámuelhez hasonlóan ti is nyitott füllel
és nyitott lélekkel meghallottátok a hívást, és válaszoltatok rá:
»Íme, eljövök, Uram, hogy teljesítsem azt, amit kívánsz«”.

Lektorok: Bryska Jan Marek,
Gyarmati Valentin, Kubik Zsolt,
Németh Mihály, Novák Lajos,
Nyeste Tamás, Szedmák
Zoltán, Urych Lukasz Bernard.
Akolitusok: Amaguaya
Amaguaya Joe Steven,
Czárán Bálint, Herrera Acacio
Luidimar, Lestál Balázs,
Mihályi Mátyás, Osztie Balázs,
Papp Attila, Tatár Bálint,
Trevisan Pietro.
Ad missio: Hágen Pál Tamás,
Kerekes Gábor, Péter Vilmos,
Szabó Gábor.

Majd az érsek a lektori és
akolitusi rendben részesülő kispapokhoz fordult: ahogy különbözik egymástól Sámuel, Péter,
vagy András meghívása, úgy a
ti hivatásotok története is különböző. Mégis, szinte mindig
van valaki, aki segít értelmezni azokat a jeleket és történéseket, amelyek a hivatás útján elindítottak benneteket. Minden

Istennek átadott életben közös
azonban: a készség, a lelkesedés
és az elköteleződés. Azok a szolgálatok, az úgynevezett kisebb
rendek, amelyekben ma részesültök, a világi hívek szolgálati
fokozatai ugyan, mégis a szolgálati papságra készülők számára
is fontos lépések ezek a végleges
döntés kimondása előtt.
Végül a szent rendek felvételére készülőkhöz így szólt: a mai
avatásoknak az igazi jelentősége abban áll, hogy a Krisztusnak való végleges elköteleződésetekben egy újabb lépést tesztek előre. Ma ismét elismeritek
őt életetek igazi urának, és arra készültök, hogy egyszer majd
a papszentelésben végérvényesen odaadjátok magatokat neki, hogy alter Christus, másik
Krisztus legyetek.
A homília után történt a lektor- és akolitusavatás szertartása, a misszióra szóló megbízatást kérő kispapok befogadása.
Sinkovics Andrea

JEGYZET
mint aki tud és akar is segíteni a szenvedő embereken. Beteggyógyításai által jelezni akarta,
hogy benne és általa „elérkezett
az Isten országa” (Mt 12,28), il-

megoldás csak az örök életben
fog megvalósulni (Róm 8,18).
A Jelenések könyve szerint ott
már „halál nem lesz többé, sem
gyász, sem jajgatás, sem fájda-

Betegség
letve a bűn, a szenvedés és a halál fölötti győzelem.
Nyilvánvaló, nem azért jött e
földre, hogy megszüntessen minden betegséget és bajt, hanem
azért, hogy segítsen a testi-lelki betegségekkel küszködő embereken. Igehirdetésében soha
nem beszélt a rossz és szenvedés
értelméről, hanem saját szenvedése által tanított meg bennünket arról, hogy az Isten országában, az Isten és az ember kapcsolatában mindennek, tehát
még a szenvedésnek is van értelme. Szenvedése és halála által
megváltást, vagyis új értelmet
adott a szenvedéssel és halállal
küszködő embernek, de a végső

lom”. A mindenható Isten „letöröl szemükről minden könnyet”
(Jel 21,4).
Jézus azt akarta, hogy az ő
küldetése folytatódjék tanítványai által. Az apostolok első
missziója előtt így szólt: „Menjetek és hirdessétek: közel van
a mennyek országa. A betegeket gyógyítsátok meg […] a leprásokat tisztítsátok meg, a gonosz lelkeket űzzétek ki. Ingyen
kaptátok, ingyen is adjátok” (Mt
10, 6). Az evangélisták arról is
beszámolnak, hogy a tanítványok az ő nevében „sok beteget
megkentek olajjal, és azok meggyógyultak” (Mk 6,13). A páli levelek tanúsága szerint voltak

olyanok is az ősegyházban, akik
megkapták a gyógyítás karizmáját, amit mindig úgy tekintettek, mint a Szentlélek különleges ajándékát (1 Kor 12,7-11). Az
apostoli egyház nem elégedett
meg azzal, hogy egyesek megkapták ezt a különleges kegyelmi adományt, hanem intézményesen is akart gondoskodni a
betegekről.
rről tanúskodik Jakab
apostol levele, amelyből
látjuk, hogy az Egyház –
Jézus szándéka szerint – a kezdetektől fogva kiszolgáltatta azt
a szentséget, amelyet régen utolsó kenetnek, napjainkban pedig a betegek szentségének nevezünk: „Beteg valaki közületek? Hívassa az Egyház papjait.
Imádkozzanak fölötte és kenjék
meg olajjal az Úr nevében. A hitből fakadó imádság üdvösségére lesz a betegnek, és az úr megkönnyebbíti őt, ha pedig bűnben van, bocsánatot nyer” (Jak
5,14-16).
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Beiktatták az új
megyéspüspököt
PÉCSI PÜSPÖKKÉ szentelték és
beiktatták hivatalába Felföldi
Lászlót a baranyai megyeszékhelyen, vízkereszt napján. Felföldi László 1961. február 4-én
a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Geszteréden született. A
piaristák kecskeméti gimnáziumában érettségizett 1979ben, 1981-ben lett az Egri Főegyházmegye papnövendéke,
filozófiai és teológiai tanulmányait 1986-ig Egerben végezte.
1986-ban szentelték pappá az
Egri Főegyházmegye szolgálatára. Újfehértón és Egerben volt
segédlelkész, majd a DebrecenNyíregyházi Egyházmegye létrehozása után, segédlelkészként, püspöki titkárként, irodaigazgató-helyettesként szolgált,
2003-2017 között plébános a
Debreceni Megtestesülés Plébánián. 2015-től a DebrecenNyíregyházi Egyházmegye általános helynöke. 2017-től vezette az Egyházmegyei Lelkipásztori Intézetet, emellett a Nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház plébánosa volt.

Online
vendégelőadás
DR. DOLHAI LAJOS, az Egri Hittudományi Főiskola rektora,
2021. január 19-én, online formában vendégelőadást tartott a Bécsi Egyetem Teológiai Karán az Eucharisztiáról,
„Az Eucharisztia értelmezése az eucharisztikus kongres�szusok tükrében” témáról. Az
első kongresszusok főként Jézus Krisztusnak az Oltáriszentségben való valóságos jelenlétéről akartak tanúságot tenni,
s ennek megfelelően az Eucharisztia tiszteletében különösen
az ünnepélyes szentségimádások és nagy körmenetek voltak a legfontosabbak. Napjainkban a legfontosabb az, hogy
a helyi egyház a világ más részeiből érkező katolikusokkal
együtt ünnepelje az Eucharisztiát, amely a keresztény élet
csúcsa és forrása.

Védőszentjüket
ünnepelték
JANUÁR 18-ÁN védőszentjét ünnepelte a sátoraljaújhelyi Árpád-házi Szent Margit Katolikus Általános Iskola. Az iskola
1998-ban vette fel Szent Margit nevét. A szentmise után rövid műsor következett, majd átadásra került a szülői munkaközösség által alapított Szent
Margit-díj és Szent Margit Osztály-cím is. A díjakat Lóczi Tamás esperes úr áldotta meg.
A Szent Margit díjat Géczy
Márk és Tóth Fruzsina, a Szent
Margit Osztály-címet az iskola
7. osztálya vehette át Fábrikné
Király Klára igazgató asszonytól és Hlinyánszky Tamás szülői
munkaközösség vezetőtól.

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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A hónap szentje: Szent Bernadett

A HÓNAP VERSE

Csodás gyógyulások
Lourdes-ban
Azon a hideg februári napon
Soubirous Bernadett, a Pireneusok lábánál fekvő városka, Lourdes molnárjának legidősebb lánya húgával, Marie-val és a
szomszéd kislánnyal épp rőzsét
szedett a hegyi patak partján,
hogy este legyen mivel megfőzni a vacsorát.
Kevés tűzifának valót találtak, ezért úgy döntöttek, átmennek a patak túloldalára. A gyakran betegeskedő, vézna Bernadett eleinte vonakodott mezítláb a patakba gázolni, ám egy
idő után mégis rászánta magát
az átkelésre. Már épp levette a
facipőjét és harisnyáját, amikor
különös zúgást kezdett hallani,
majd eltűntek előle a fák, nagy
fehérséget látott, és a közeli barlangnál egy vakítóan sugárzó
alak jelent meg előtte.
1858. február 11-e, a látomás
napja teljesen megváltoztatta a
kislány életét. Ezután a Boldogságos Szűz Mária18 alkalommal
jelent meg a lány előtt július 16ig. Március 25-én így felelt a kilétéről érdeklődő Bernadettnek:

„Én vagyok a Szeplőtelen Fogantatás”. Szűz Mária többször is felszólította a lánykát, hogy menjen a falu papjához, és mondja
meg neki, hogy építtessen templomot a forrás mellé, és tegye zarándokhellyé. Bernadett elbeszélését hitetlenség fogadta, de
a lány a legszigorúbb kihallgatások alatt is ragaszkodott kijelentései igazságához. Ezután pedig a forrás mellett valóban csodálatos gyógyulások tanúja lett
a falu népe. A csodák világhírűvé tették, s ma Lourdes a világ
legnagyobb Mária búcsújáróhelye, a reménység forrása, ahol
sok ember meggyógyul az ott
fakadó víztől, a tudomány pedig
nem talál erre magyarázatot.
Bernadett látomásai hatására 22 éves korában apácának
állt. Hátralevő éveit a nevers-i
St. Gilard-kolostorban töltötte. 1879-ben, 35 éves korában
csonttuberkulózisban halt meg.
Maradványait 30 évvel később,
boldoggá avatásakor hantolták
ki. Kiderült, hogy míg a kezében tartott kereszt és rózsafü-

Soubirous Bernadett

zér is oxidálódott, a holttest szinte tökéletesen ép maradt. Két orvos – egymástól függetlenül – is
megállapította, hogy külső beavatkozásnak, balzsamozásnak
nyoma sincs. A holttestet ezt követően még két alkalommal ex-

Családom türelme, szeretete,
támogatása sok erőt ad nekem
A Szent Gellért-díj arany fokozatát vehette át Ternyák Csaba egri érsektől az egyházmegyei tanévnyitón Pércsi Edit,
az egri Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégium oktatási igazgatóhelyettese. A laudációból kiderült, hogy
22 éve dolgozik az intézményben. Odaadással vállalja fel a
nehezebben tanuló, rászoruló
diákok felzárkóztatását, felkészítését az érettségire. Két ízben volt osztályfőnök. Empátiájával, megértő következetességével szerető közösséget teremtett és teremt most is. Öt éve látja el az oktatási igazgató-helyettesi feladatokat. Munkáját alázattal, nagy pontossággal végzi. A tantestület tagjai mindig
számíthatnak megértő figyelmére, kedves segítségére. Elkötelezett, aktív tagja az egri
görögkatolikus közösségnek és
a kórus énekeseként több katolikus rendezvény szereplője. Alázattal megélt vallási élete példa az iskola tanulói és tanárai
számára egyaránt. Pércsi Edit
az alábbi nyilatkozatot adta lapunknak:
– 1998-ban végeztem az akkori Kossuth Lajos Tudományegyetemen matematika-kémia szakos középiskolai tanárként. A
diploma megszerzése után rögtön a mai Andrássyba kerültem,
ahol egy támogató tantestületben csillogó szemű gyerekek között könnyű volt pályakezdőnek
lenni. Ma is emlékszem a legelső
matematika órámra. A 11. osztályos szinte felnőtt fiatalokhoz remegő lábakkal léptem be, majd
nyitottságuknak, kedvességüknek, érdeklődő tekintetüknek
köszönhetően az óra végén már
lelkesen jöttem ki. Hálás szívvel gondolok vissza rájuk, mert
megadták a kezdő lendületet a
pályámhoz.

Már az első évben megszerettem ezt a hivatást. Szeretem
benne a változatosságot a gyerekek között eltöltött időtől a szervezési feladatokon át egészen
az adminisztrációs teendőkig.
Folyamatosan magam mögött
érezhettem a kollégáimat és az
iskolavezetést, akikkel közösen
mindig elhivatott tantestületet
alkottunk és alkotunk.

tóhelyettese, akiben egy elhivatott iskolavezetőt ismertem
meg. Hálával tartozom bátorító
támogatásáért, útmutatásaiért.
Óriási megtiszteltetés számomra a Szent Gellért-díjjal való elismerés, amely azonban nem
csupán az én érdemem. Családom türelme, szeretete, támogatása sok erőt ad nekem. Munkámat kollégáim között csapat-

„Minden diák tehetséges valamilyen területen.” Pércsi Edit igazgatóhelyettes a tanulók körében. 

A kezdetektől fontosnak tartottam a folyamatos fejlődést,
és bármilyen feladatot szívesen
vállaltam, ami az iskolával kapcsolatos volt. Szeretek tanítani,
felemelő érzés látni, ahogy kitárul egy világ a diákok előtt. S
bár a tehetséges tanulók szárnyaló gondolatait is nagyon jó
érzés segíteni, még inkább szívet melengető érzés, a matematika iránt kevésbé fogékony gyerekek örömében osztozni, amikor sikeresek a tanulásban. Kifejezett célom, hogy ezek a tanulók se féljenek a matematika
óráktól, hogy a „gyengébb” csoportokban is oldott hangulatban, bizalomteli légkörben bátran kérdezve és gondolkodva tanuljanak.
2014 szeptemberétől Rozmán
Éva igazgatónő kérésére vagyok
az intézmény oktatási igazga-

ban végzem. Egy olyan csapatban, amelynek tagjai számára a
közösség és az egyén fejlődése
egyaránt fontos. Akik büszkék
az intézmény gazdag hagyományaira, és ugyanakkor a változó
világ kihívásaira is igyekeznek
felkészíteni diákjaikat. Akik hiszik, hogy minden diák tehetséges valamilyen területen, és
vallják, hogy minden fiatal fontos és értékes. Ebben a csapatban teszem én is a dolgom. Közel 750 diákunkat a keresztény
értékek mentén egymás elfogadására, tiszteletére, megértésére neveljük, és segítjük őket
abban, hogy tehetségüket felismerve, tudásukban folyamatosan gyarapodva rátaláljanak
saját útjukra, hivatásukra. Ehhez a munkához kérem a Jóisten áldását! – nyilatkozta a kitüntetett.

Reményik Sándor

Valaki értem
imádkozott

Mikor a bűntől meggyötörten
A lelkem terheket hordozott
Egyszer csak könnyebb lett a lelkem
Valaki értem imádkozott.

humálták, és feljegyezték, hogy az állapota a
bőr befeketedésén kívül
szinte változatlan.
XI. Piusz pápa Bernadettet 1933-ban szentté
avatta.
Magyarországon nagyon hamar elterjedt a
lourdes-i jelenések híre,
és igen komoly tisztelete is kifejlődött. Nagyon
sok katolikus templomban megjelentek az ún.
lourdes-i
barlangok,
amelyekben Máriát, a jelenéseknek megfelelően
rózsafüzérrel, Bernadettet pedig Mária előtt térdelve ábrázolják. Külön
imaforma is kialakult,
az ún. lourdes-i kilenced, amit február 2-ától
kezdve 9 napon át imádkoznak.
A lourdes-i jelenések és csodás gyógyulások hatására Szent
II. János Pál pápa 1992-ben elrendelte, hogy február 11-e a római katolikus egyházban a beteH. J.
gek világnapja legyen.
Miskolc: FM 95,1 • Eger: FM 91,8
Kisújszállás: FM 103,2 • Tokaj: FM 101,8
Sátoraljaújhely: FM 90,6 • Encs: FM 95,4
Hatvan: FM 94,0 • Gyöngyös: FM 102,2
Törökszentmiklós: FM 96,4
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Valaki értem imádkozott,
Talán apám, anyám régen?
Talán más is, aki szeret.
Jó barátom vagy testvérem?
Én nem tudom, de áldom Istent,
Ki nékem megváltást hozott,
És azt, aki értem csak
Egyszer is imádkozott.
Reményik Sándor (1890 –
1941) költő, a két világháború közötti erdélyi magyar líra kiemelkedő alakja. Az életében több neves
díjjal és elismeréssel kitüntetett
Reményik a legutóbbi időkig viszonylag ismeretlen volt Magyarországon, mert őt és költészetét
1945 után – jórészt politikai megfontolásokból – évtizedekre száműzték a magyar irodalomból.

Elmaradt az
Országos
Lelkipásztori
Teológiai Napok
Az Országos Lelkipásztori Teológiai Napok rendezvénysorozatot hosszú évek óta Egerben
rendezték meg, az Országos Lelkipásztori Intézet szervezésében január végén. Gáspár István, az Országos Lelkipásztori
Intézet igazgatója úgy döntött,
hogy idén a járvány miatt nem
rendezik meg a 45. találkozót.

A pandémia miatt
módosul a szertartás
A húsvétra felkészítő negyvennapos böjt, a nagyböjt hamvazószerdán veszi kezdetét,
amely idén február 17-ére esik.
A keresztények ebben a bűnbánati időszakban Jézus Krisztus
feltámadásának, a húsvétnak a
megünneplésére készülnek. A
hamvazószerda arra az ősi hagyományra vezethető vissza,
hogy a hívők a vezeklés részeként hamut szórtak a fejükre.
Ennek emlékét a mai napig őrzi
a szertartás, de idén a pandémia
miatt a hamvazkodás eltér az
eddig megszokottól. A Robert
Sarah bíboros, az Istentiszteleti
és Szentségfegyelmi Kongregáció prefektusa aláírásával január 12-én megjelent jegyzék (nota) a pandémia idejére átmenetileg módosítja a hamvazkodás
szertartásrendjét.
Miután a pap imádsággal megáldotta a hamut, és meghintette szenteltvízzel, a templomban jelen levő hívekhez fordul,
és mindössze egyetlen egyszer
mondja el a Római misekönyv
formuláját: „Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az Evangéliumban!” vagy: „Emlékezz, ember,
hogy porból vagy és porrá leszel!”
Ezt követően a pap fertőtleníti
a kezét, felölti a szájat és az orrot
eltakaró maszkot, és egy kevés
hamut hint a hívők fejére anélkül, hogy bármit is szólna.
A jegyzék tehát valójában
egyetlen ponton változtat a szertartáson, mégpedig a hamvazószerdai liturgikus felszólítás
egyszeri, a közösség előtti el-

mondásával, amit aztán nem ismétel meg külön minden hívő
esetében.
A szertartás kezdetén a hamu
fölött elmondott imádság változatlan marad:
„Kedves Testvéreim! Alázattal könyörögjünk Istenünkhöz,
mennyei Atyánkhoz, hogy áras�sza jóságosan bőséges kegyelmét
erre a hamura, amelyet a bűnbánat jeléül fejünkre hintünk. Istenünk, téged az alázatosság könyörületre indít, a bűnbánat pedig megengesztel. Hallgass kegyesen könyörgésünkre, és amikor híveid fejére hamut hintünk,
áraszd rájuk szent † áldásodat,
hogy buzgón gyakorolva a nagyböjt bűnbánati cselekedeteit,
szent Fiad húsvéti feltámadását
megtisztult lélekkel ünnepeljék.
Krisztus, a mi Urunk által.”
A hamvazószerdával kezdődő
negyvennapos böjt a IV. századra vált általánossá a keresztény
világban. A XI. századig olyan�nyira szigorú volt, hogy késő délutánig semmit sem ettek; húst,
tejterméket és tojást pedig a böjti napokon egyáltalán nem fogyasztottak. Az Egyház mára
enyhített a böjti szabályokon, de
hamvazószerdára és nagypéntekre szigorú böjtöt ír elő: a 18 és
60 év közötti egészséges híveknek csak háromszor lehet étkezniük, és egyszer jóllakniuk. E
két napon és nagyböjt többi péntekén 14 évesnél idősebb tagjait
arra kéri az Egyház, hogy a böjti fegyelem részeként ne fogyas�Homa János
szanak húst. 

