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Szalézi papszentelés
Pünkösd Sárospatakon Kazincbarcikán
JÚNIUS ÜZENETE

„Mindenekelőtt te magad légy példakép
a jótettekben; a tanításban feddhetetlen
és komoly” (Tit 2,7).

Sárospatakon 2021. május 24én, pünkösdhétfőn, Szent Erzsébet szentté avatásának 786. évfordulóján ünnepi programokon
vehettek részt a hívek és a zarándokok. Szent Erzsébet ereklyéjének kihelyezését követően
a Szent Erzsébet Apostoli Közösség imaóráját tartották a Szent
Erzsébet nővérek vezetésével.
Ezt követően a rózsafüzér imádságot a járvány megszűnéséért
ajánlották fel. Az ünnepi szentmise főcelebránsa Ficzek László, az Egri Főegyházmegye általános helynöke volt, aki szentbeszédében elmondta: az idei év

Szent József éve és a Család éve
is. Most, amikor Szent Erzsébetet köszöntjük szentté avatásának évfordulóján, születésének
helyszínén, szítsuk fel magunkban a Szentlélek tüzét, és a tevékeny szeretet tetteit vigyük végbe mi is saját életünkben.
A szentmisét körmenet zárta
a Szent Erzsébet ereklyével. Délután a dicsőítő szentségimádás
a Hegyközi Karizmatikus Megújulás Közössége és a sárospataki Szentlélek Imacsoport vezetésével történt, majd a loretói litánia és szentségi áldás zárta a zarándoklatot.

Megtartják a NEK-et
Budapestre várják Ferenc pápát és öt kontinens zarándokait
szeptember 5-12. között - jelentették be a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) szervezői sajtótájékoztató keretében.
Elkészült a világtalálkozó
programja, amelynek nyitó- és
záróeseménye a Hősök terén
lesz. Utóbbin Ferenc pápa személyesen szeretne részt venni.
Üzenetértékű a Szentatya látogatása, hiszen utoljára 21 évvel
ezelőtt, II. János Pál pápa volt jelen Nemzetközi Eucharisztikus
Kongresszuson. A pápák követek útján képviseltetik magukat
a világeseményeken és általában videóüzenetekben köszöntik a zarándokokat.
A NEK alapvetően katolikus
világtalálkozó, de 2021-ben jóval
több ennél: minden jószándékú
ember első nagy találkozása lehet a világjárvány után. Mohos
Gábor segédpüspök, a Nemzetközi Eucharisztikus Kongreszszus Titkárságának vezetője és
Fábry Kornél főtitkár ismertették a világesemény helyszíneit,
programjait, céljait.
A kongresszus programjai
változatosak lesznek, megszólítják a hitet mélységében megélőket csakúgy, mint azokat,
akik keresik az utat, a találkozást Jézussal, amelyre a világesemény meghívása is utal. Az
elsőre példa a Teológiai Szimpózium, amely a Kongresszus bevezető eseménye lesz – szeptember 2-4. között – Esztergomban.
Az Eucharisztiáról, a szentségimádásról hallhatunk előadásokat magyar és külföldi – köztük
európai és tengerentúli – teológusoktól. A részvétel regisztrációhoz kötött és díjköteles.
A Kongresszus nagyszabású
nyitóünnepséggel – ezer fős kórus közreműködésével – szeptember 5-én a Hősök terén veszi kezdetét. Május 31-ig jelentkezhettek azok, akik elsőáldozóként szeretnének részt venni
a nyitó szentmisén.
Szeptember 6-10. között a
NEK eseményeinek fő helyszíne
a Hungexpo lesz. A szentmisé-

ken kívül tanúságtételek és előadások hangzanak el. Öt kontinensről várják a szervezők az
előadókat és természetesen a zarándokokat is.
A legmesszebbről, a Fülöp-szigetekről José Palma, Cebu érseke érkezik, aki közel 11 ezer kilométert utazik. Találkozhatnak az
érdeklődők Andrew Yeom Soojung bíborossal, Szöul érsekével
is. Ő az első római katolikus vezető, aki 2014 májusában átlépte
a diktatórikus Észak-Korea határát. Jön továbbá Piero Marini érsek, a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusok Pápai Tanácsának elnöke – ő Szent II. János
Pál pápa egykori szertartásmestere volt évtizedeken át.
Egész héten változatos programokkal várják a szervezők városszerte az érdeklődőket a NEK
keretében: Böjte Csaba előadása, Forráspont, Ákos koncert,
családi nap a Margitszigeten,
Szent István Könyvhét és vásár a Szent István-bazilika előtti téren, a Csík Zenekar, a Szent
Efrém Férfikar, a 100 Tagú Cigányzenekar, a Moszkvai Patriarchátus Kórus koncertje – csak
néhány ezek közül. A Kongreszszus hetében zajlik az Ars Sacra
Fesztivál is.
A Kossuth téren szeptember
11-én Erdő Péter bíboros celebrál szentmisét, amely után gyertyás körmenetet tartanak a Hősök teréig. Az esemény egyben
országos ministránstalálkozó is.
A záró szentmise szeptember
12-én, 11 óra 30 perckor kezdődik a Hősök terén. Az Operaház
120 fős zenekarán kívül fellép
az Operaház kórusa és az ország
minden tájáról érkező tagokból
álló nagykórus több mint 2000
fővel. A tervek szerint Ferenc pápa szeptember 12-én érkezik Budapestre, ő celebrálja a NEK záró szentmiséjét.
Városszerte infópontok nyújtanak majd segítséget az érdeklődőknek. A NEK sikeres lebonyolításában rengeteg önkéntes
is részt vesz.
Az eseményekre regisztrálni
az iec2020.hu oldalon lehet.

P. Andrásfalvy János szalézi
tartományfőnök felkérésére Ternyák Csaba érsek 2021.
május 24-én, Pünkösdhétfőn
a kazincbarcikai Szent Család templomban szentmise keretében áldozópappá szentelte Kővári László Károly SDB diakónust.

A szentmise elején a jelöltet a
szalézi tartományfőnök mutatta
be. Kővári László Károly 1955ben született Kaposváron. Mérnöktanárként szakmunkástanuló fiatalokat oktatott harminc
évig, tizenöt évig igazgató is
volt, előbb Újpesten, a Páli Szent
Vince Katolikus Szakiskolában,
majd 2008-tól a kazincbarcikai
Don Bosco-iskolában. Húsz éve
találkozott Don Bosco életpéldájával, a plébánosa hívta fel rá a
figyelmét. Miután különböző kiadványokból megismerte pedagógiai módszerét és életét, Don
Bosco lett a példaképe, igyekezett igazgatóként is az ő szellemében foglalkozni a fiatalokkal.
A négygyermekes családapa
felesége rövid betegség után
2012-ben váratlanul elhunyt.
Fia már házas, gyermeke született, így László nagyapa is. Három lánya is önálló már. Felesége halála után úgy érezte, Jézus
arra hívja, hogy nagyobb elkötelezettséggel kövesse. Zafféry
Károly példája, aki hatvanévesen lett szalézi novícius, és hatvanegy évesen tett első fogadalmat, megerősítette abban, hogy
idősebb korban is el lehet kezdeni a szerzetesi életet. Az iránta való tiszteletből vette fel első
fogadalma alkalmával a Károly
nevet. Védőszentje, Szent II. János Pál pápa a keresztségben
szintén ezt a nevet kapta.

J

únius első vasárnapján lesz
Úrnapja, az azt követő péntek
pedig Jézus Szíve ünnepe. Az
Úrnapján ünnepelt Eucharisztia
és a Jézus Szíve tisztelet keresztény életünk két nélkülözhetetlen forrása. „Jézus Szíve az élet
és szentség forrása” – imádkozzuk mindig a Jézus Szíve litániában. „Minden forrásom belőled
fakad”– olvashatjuk a 87. zsoltárban, és talán már mindnyájan
hallottuk, hogy ez a szép gondolat lett a 2021-es budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongreszszusnak a jelszava. „Valóban
szent vagy Istenünk, minden
szentség forrása” – mondja minden szentmisében a pap az átváltoztatás szavai előtt.
Az embert teremtő és üdvözíteni akaró Isten az életünk és életszentségünk forrása. Neki köszönhetjük nemcsak a fizikai
életünket, hanem a lelki életünket, kegyelmi életünket is, ami
azzal kezdődött, hogy a keresztség szentségében a Szentlélek ál-

Ternyák Csaba érsek: : „Papként az lesz az egyik fontos feladatod, hogy áldást közvetíts, és ahol megjelensz,
megszólalsz, áldás járjon a nyomodban…”
Fotó: Szent István Televízió

A jelöltidőt még igazgatóként
Kazincbarcikán töltötte. A noviciátus ideje alatt a szombathelyi
rendházban lakott 2016. szeptember 1-jéig, első fogadalma letételéig, majd az óbudai rendház
lakójaként folytatta felkészülését a szalézi életre.

Ternyák Csaba érsek szentbeszédében kiemelte: szentelendő testvérünk életében különleges üzenete van annak,
hogy éppen a Családok Évében és a kazincbarcikai Szent
Család templomban részesül a
papszentelésben és lesz tagja a

A szalézi rend: Szalézi Szent Ferenc Társasága 1859-ben Torinóban
alakult meg. Pápai jóváhagyást kapott 1874-ben. A rend alapítója
Bosco Szent János (Don Bosco, 1815-1888), 1934-ben avatta szentté
a katolikus egyház. Rendjét Szalézi Szent Ferencről nevezte el, akinek
nagy tisztelője volt. SDB rövidítés jelentése: Salesiani di Don Bosco,
azaz Don Bosco Szaléziak. Az alapító jelszava: „Da mihi animas,
cetera tolle!” – „Adj nekem lelkeket (Uram), minden mást vegyél el!”
A Szalézi Társaság apostoli célja: az ifjúság oktatása és nevelése iskolákban, szakiskolákban és különféle ifjúsági intézményekben. A
szalézi közösségek életét jellemzi az egyszerűség, a derűs légkör, az
alkotókedv, a mély lelki élet és az ebből fakadó öröm.
A Szent József Szalézi Rendházat 2006. szeptember 27-én áldotta
meg Seregély István egri érsek. 2011 augusztusától Kazincbarcikán
a szerzetesi közösség két középiskolában és az Avilai Szent Teréz plébánián munkálkodik, amely a város két temploma mellett ellát még
öt plébániát.

szalézi papi családnak. A szentelendőhöz fordulva a főpásztor
emlékeztetett rá: „Válaszodban
igent mondtál a szalézi rendnek, a katolikus anyaszentegyháznak, valójában magának az
Istennek mondtad: íme, itt vagyok, számíthatsz rám. Isten
pedig számít rád!” Majd hozzáfűzte: „papként az lesz az egyik
fontos feladatod, hogy áldást
közvetíts, és ahol megjelensz,
megszólalsz, áldás járjon a nyomodban, sőt te magad is áldássá válj a rád bízottak számára! Mindannyian azért imádkozunk, hogy szolgálatod során Szűz Mária, a papok édesanyja legyen életed biztos támasza. Ahogyan az ő életének
minden mozzanata Krisztusra
irányult, a te máriás lelkiséged
célja is Jézus Krisztus legyen.
„Per Mariam ad Jesum.” Mária által juss el Jézushoz! – zárta
homíliáját Ternyák Csaba.

JEGYZET
tal újjászülettünk és Isten gyermekei, Krisztus tanítványai és a
Szentlélek templomai lettünk. Június hónapban, az Euchariszti-

ban még azt is leírja, hogy a katona lándzsája megnyitotta Jézus
oldalát, és abból vér és víz folyt
ki (Jn 19,34). A szentmise egyik

Két forrás
kus kongresszus évében gondoljunk arra, hogy lelki életünket,
hitünket és vallásosságunkat
csodálatosan táplálja két forrás:
a Jézus Szíve tisztelet és az Eucharisztia! Ez a két forrás elválaszthatatlan egymástól, hiszen
mind a kettő a mi Urunk Jézus
Krisztus irántunk való szeretetének nagy jele.
Az üdvözítő Jézusnak több forrása is van. Az első és legfontosabb az Ő szentséges szíve, hiszen Krisztus megváltó keresztje, a kereszten megnyitott oldala,
értünk ontott drága vére minden
kegyelem kieszközlője és forrása.
Erre emlékeztet bennünket Szent
János evangélista, aki a passió-

ősrégi imádsága szerint mindez azért történt, hogy „onnét jöjjenek létre a szentségek, melyekkel Jézus az ő Egyházát élteti”.
Szent Ágoston szerint a Krisztus oldalából kifolyó víz a keresztségre, a Krisztus oldalából
kifolyó vér pedig az Oltáriszentségre, Krisztus testére és vérére emlékeztet bennünket. Ezek
az Egyház életének legfontosabb
építő kövei, legfontosabb forrásai, hiszen a keresztség által nő
az Egyház tagjainak a száma, az
Eucharisztia megünneplése által
pedig falvainkban és városainkban konkrétan is megjelenik előttünk az Egyház, a Krisztusban
hívők közössége.

A II. Vatikáni Zsinat, Egyházunk legutolsó egyetemes zsinata pedig megtanított bennünket
arra, hogy a szentmise, az Eucharisztia ünneplése „csúcs és
forrás” a keresztény ember életében, és az Egyház életének legfőbb és nélkülözhetetlen forrása.
Nyilvánvaló, ennek a szép gondolatnak is van bibliai alapja. Gondoljuk csak János evangéliumának 6. fejezetére, ahol az Úr Jézus előre jelezte az Oltáriszentség
alapítását, és erről a szentségről
úgy beszélt, mint az Élet kenyeréről. Vagyis olyan fontos számunkra, mint a mindennapi kenyér.
Arról sem feledkezhetünk meg,
hogy Jézus szavai szerint „nemcsak kenyérrel él az ember”.
lelki életünknek is szüksége van táplálékra. Ezért
figyelmeztet bennünket
Jézus: „Bizony, bizony mondom
nektek, ha nem eszitek az Emberfia testét és nem isszátok az
ő vérét, nem lesz élet bennetek”
Dolhai Lajos
(Jn 6,53).
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Bérmálás a
bazilikában
PÜNKÖSDVASÁRNAP hatvanöt
fiatalnak szolgáltatta ki a bérmálás szentségét az egri bazilikában Ternyák Csaba érsek.
A jelöltek felkészítését Vízi János káplán végezte. A szentmise kezdetén a főpásztor
örömét fejezte ki, hogy a hos�szú karantén időszak után lassan kezdjük visszakapni a szabadságunkat, de az igazi szabadság, amire mi meghívást
kaptunk a keresztény ember
szabadsága, amelyet a Szentlélek hoz meg nekünk. Szentbeszédében kérte a bérmálkozókat, hogy táplálják magukban az Istengyermekség tudatát. Ne hanyagolják el a mindennapi imádságot, a napi jócselekedeteket, a vasárnapi
szentmise látogatást, a szentgyónást és a szentáldozást. Ez
segít megmaradni a helyes, az
igaz, a jó úton.

Ökumenikus
imaalkalom
Miskolcon
2021. MÁJUS 20-ÁN tartották
meg Miskolcon, az avasi református templomban azt
az ökumenikus imádságot,
mely januárban a járvány miatt elmaradt. Az eseményen
Ternyák Csaba egri érsek,
Orosz Atanáz görögkatolikus
püspök, Szebik Imre nyugalmazott evangélikus püspök
és Barna Sándor egyházkerületi főjegyző, református
püspökhelyettes, valamint a
belvárosi ökumenikus kör papjai és lelkészei vettek részt.

Megújul a
Szeminárium
Egerben
MÁRCIUS ELEJÉN megkezdődött és 2023-ban fejeződik be
az Egri Hittudományi Főiskola és Érseki Papnevelő Intézet épületének teljes felújítása. A több mint 300 éves épület – kormányzati támogatással – kívül-belül megújul. Új tetőfedést kap a történelmi épület. Az elektromos és fűtési
rendszert korszerűsítik. A kollégiumi részben (Papnevelő Intézet) a lakószobákhoz vizesblokkot építenek. Egy lift is helyet kap az épületben. Az építkezés idején a főiskola és papnevelő intézet a Hittudományi
Főiskola továbbképző intézetében, a Szent János Házban
működik.

Egerszalóki Ifjúsági
Találkozó
AZ EGERSZALÓKI Ifjúsági Találko-

zó és Lelkigyakorlat szervezői
közlése szerint a járványhelyzetre való tekintettel elmarad
az idei szalóki találkozó.

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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Diakónus és papszentelés
az egri bazilikában

A HÓNAP VERSE
Pilinszky János

Panasz

Június 19-én a 10 órakor kezdődő szentmise keretében Ternyák Csaba érsek hat diakónust és két áldozópapot szentel az Egri
Főegyházmegye szolgálatára. A hívek megértését kérjük, mivel a felújítási munkák és a járványveszély miatt a szertartáson csak
korlátozott számban, és csak a meghívottak vehetnek részt. A szentelést a Szent István Rádió élőben közvetíti és nyomon követhető a www. szentistvantv.hu weboldalon is. Lapunk hagyományainak megfelelően bemutatkoznak a a leendő újmisések, akik a
Redemptoris Mater Missziós Szemináriumban készültek a hivatásra.

Noel Benedict
Antasoda Tajos
Fülöp-szigetekről származom. 1992.
október 19-én egy római katolikus családban Leyte szigetén, Ormoc városában születtem. A legidősebb vagyok a
három testvér között. A szüleim hatására vallásos körülmények között nevelkedtem a testvéreimmel együtt. Már
kiskoromban vonzódtam az Úr oltárához. Az általános iskolát egy római katolikus, illetve ferences iskolában végeztem, ahol elkezdtem ministrálni. Középiskolásként egy másik városban laktam egyedül.
Azzal a céllal döntöttek így a szüleim, hogy önállóságot tanuljak. Ez aztán túlságosan jól sikerült, hiszen abban az időszakban nemcsak családomtól, hanem az Egyháztól és így Istentől
is eltávolodtam. Folytonosan lázadoztam és igyekeztem elfojtani a bennem kicsírázó papi hivatást. A Neokatekumenális Út közösségével való megismerkedés volt számomra a sorsfordító esemény. 2007-ben az anyukám határozott kérésére bekerültem egy
neokatekumenális közösségbe. Ennek hatására újra éreztem,
hogy Krisztus hív a papságra. A szeminárium előtt még három
évig tanultam filozófiát és jogot az egyetemen. Isten irgalmas szeretetének és örök hűségének köszönhető, hogy 2012-ben az Egri Főegyházmegyei Redemptoris Mater Missziós szemináriumba
kerültem és azóta egyre boldogabb vagyok. Közben két évig voltam egy missio ad gentes közösséggel Debrecenben, majd néhány
hónapot a miskolc-diósgyőri plébánián szolgáltam diakónusként.
Nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy az Egri Főegyházmegyében szolgálhatok. A Magyarok Nagyasszonyának anyai oltalmára bízom hivatásomat és küldetésemet. Papi jelmondatom:
„Hozzatok a halból, amit most fogtatok”. Imádkozzatok értünk!

Az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő köznevelési
intézmények vezetőinek és lelkipásztorainak javaslata alapján Szent Gellért-díjakat adott át
a főegyházmegyei tanévnyitón
Ternyák Csaba érsek. A tanárok
mellett e kitüntetés ezüst fokozatát kapta meg Kóródi Benedek
a füzesabonyi Széchenyi István
Katolikus Általános Iskola karbantartója is. Az intézményvezetőtől kapott információ szerint Kóródi Benedek 2013-tól, a
katolikus iskola fennállása óta
az intézmény alkalmazottja.
Emberi tulajdonságai és szakmai tudása mindenki elé követendő példát állít.
– Füzesabonyban láttam meg
a napvilágot, szüleim második gyermekeként 1960 márciusában, azóta itt élek - mondta. – Ma is emlékszem, 1963ban, amikor templomunkat festették, szüleim szállást adtak a
templomfestőknek és én, segítőkész kisgyerekként kipróbáltam ecsetjüket a templom falán,
de „művészi munkámat” sajnos
gondosan eltüntették. A szállásért cserébe néhány családtagunkat festették meg a templom mennyezeti freskóira. Apai
nagyapám – Kóródi Benedek az
1960-as-, 1970-es években egyházközségi képviselőként; akkori titulusban templombíróként vett részt a füzesabonyi katolikus egyházközség életében;
édesapám – szintén Kóródi Benedek – az 1980-as, 90-es években gyakorolta ezt a feladatot
ugyanitt. Szívesen vettem részt
már nagyapám mellett az egyházi élet hétköznapjaiban, kisiskolásként, mint ministráns,
én is segítettem az egyházi li-

turgikus szertartások lebonyolítását.
Általános iskolai tanulmányaimat a Füzesabonyi II. számú Általános Iskolában vé-

Harminc éves vagyok, Nicaraguából származom. Keresztény családba születtem. A
szüleim fontosnak tartották, hogy mindenek
előtt átadják a hitet és minél közelebb vezessenek engem Istenhez. Tizenöt évesen kezdtem aktívan részt venni az Egyház életében,
és beléptem a Neokatekumenális Út egyik
kis közösségébe. Itt rendszeresen lehetőségem volt az Isten szavát hallgatni, és részesülni a szentségekben. Ez segített felismerni az Úr hangját, amely
követésére hívott. Egy nemzetközi találkozó alkalmával konkrétan
meghívást kaptam a papságra és felálltam, amikor a papságra hivatást érző, a papi hivatást elvállaló fiatalokat szólították. Elindultam
ezen az úton a papság felé, készen elmenni bárhova, ahova csak hív
Jézus Krisztus. Egy másik nagyobb találkozón, az olaszországi Porto San Giorgióban, sorsolás útján kerültem Magyarországra, és ezzel
2012-ben Egerbe. Egy évig tanultam a magyar nyelvet, majd elkezdtem járni az Egri Hittudományi Főiskolára. Tanulmányaimat megszakítottam a harmadik év után, és elküldtek két évre misszióba, Porto San Giorgióba, oda, ahol kezdődött minden. 2018-ban jöttem vis�sza Egerbe, hogy befejezzem tanulmányaimat. Nyolc évvel ideérkezésem után, 2020. október 14-én Ternyák Csaba érsek atya megbízásából, Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök diakónussá
szentelt. A szentelés után a mezőkövesdi Szent László plébánián végeztem diakónusi gyakorlatomat. Most készülök a papszentelésemre,
azzal a bizalommal, hogy Isten mindig hűséges hozzám. Jelmondatom: „Ha valaki szolgál, azzal az erővel szolgáljon, amelyet az Isten ad
neki, hogy így minden az Isten dicsőségére váljék Jézus Krisztus által, akié a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké. Ámen” (1 Pét 4, 11).
Homa János

együtt segítettük az egyházközségi életet. Látva, hogy szüleim
egyre jobban igénylik a segítségemet, még közelebb szerettem
volna kerülni az otthonunkhoz,

Kóródi Benedek: „A Jóisten nagy ajándékának érzem, hogy a tanulóifjúságot szolgálhatom…”

geztem, ahol jelenleg is dolgozom. Az egri Gép- és Műszeripari Szakközépiskolában érettségiztem 1978-ban. Szüleimnek köszönhetően nem kellett abbahagyni a tanulást, felvételt nyertem Budapestre a
Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskolára, ahol 1981-ben
gépgyártástechnológusi
diplomát szereztem. Egy ideig az
egri Csepel Autógyár 3. számú
gyárában foglalkoztattak mérnökként. Mivel szerettem volna közelebb dolgozni szüleimhez, ezért egy mezőgazdasági
gépekkel foglalkozó cégnél helyezkedtem el, mint ügyvezető-helyettes. Ebben az időben
munkám mellett, édesapámmal

így visszatértem hajdani általános iskolámhoz, mint karbantartó. Mindennap örömmel jövök ide. A munkaköri feladataim mellett szívesen segítek annak, akinek tudok – a táblafestéstől a bútorszállításon át a
portásgyerek matematika házi feladatáig; az ereszcsatornában elakadt labda kihalászásáig... A Jóisten nagy ajándékának érzem, hogy a tanulóifjúságot szolgálhatom. A tőlük kapott
mosoly, tisztelet és szeretet nem
váltható ugyan valutára, de remélem, hogy édesapám és nagyapám büszkén tekintenek most
rám és a megítélt Szent Gellértdíjra odafentről.
H. J.


Így hívogatlak szótalan:
az örök hallgatásból,
idegen egeid alól
valaha is kiásol?
Eljut hozzád a panaszom?
Hiába ostromollak?
Köröskörűl a félelem
zátonyai ragyognak.

Jorge Luis
Altamirano Méndez

Akire az elődök a templom
freskójáról tekintenek

Elevenen a csillagok alá,
az éjszakák sarában eltemetve,
hallod a némaságomat?
Mintha egy égbolt madár közeledne.

Számíthatok rád Istenem?
Úgy vágyom közeledre,
dideregve csak hevesebb
a szerelmek szerelme!
Temess a karjaid közé,
ne adj oda a fagynak,
ha elfogy is a levegőm,
hívásom sose lankad.
Légy reszketésem öröme,
mint lombjai a fának:
adj nevet, gyönyörű nevet,
párnát a pusztulásnak.
Pilinszky János ( 1921 – 1981)
a huszadik század egyik legjelentősebb magyar költője, Baumgarten-díjas, József Attila-díjas és
Kossuth-díjas. A Nyugat irodalmi folyóirat negyedik, úgynevezett
„újholdas” nemzedékének tagja.
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Az MKPK járványügyi
intézkedései
A ránk bízottakért érzett felelősségtől vezérelve, figyelembe
véve a járványügyi szakemberek véleményét és a Covid-19járvány harmadik hullámát követő és a beoltottak számának
növekedése miatt életbe lépő enyhítéseket, Egyházunk sajátosságait szem előtt tartva, korábbi intézkedéseinket módosítva,
2021. május 10-től kezdődően az alábbi módon rendelkezünk:
1. A vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól (CIC
87. k. 1. §, 1245. k.) 521/2021. sz., március 5-én adott általános
felmentést jelen rendelkezésünkkel visszavonjuk.
2. Az általános morális elvek továbbra is érvényesek, így aki
számára élethelyzete miatt (például betegség, karantén) lehetetlen a szentmisén való személyes részvétel, az a vasárnapot továbbra is egyéni imával, a Szentírás olvasásával, zsolozsma végzésével, szentmise-közvetítésbe való bekapcsolódással vagy más módon szentelje meg.
3. Továbbra is felelősen és körültekintően kell eljárni, figyelembe véve a járványügyi előírásokat, különös tekintettel a fertőtlenítőszerek használatára, a maszk viselésére és a védőtávolság megtartására. A nyilvános istentiszteletek végzésekor
továbbra is be kell tartani a vonatkozó, járványhelyzetre hozott előírásokat.
Az Egyházi Törvénykönyv 838. kánonja értelmében az egyes
megyéspüspökök, illetve akik a jogban velük egyenlő elbírálás
alá esnek, ettől eltérő rendelkezéseket is hozhatnak.
Jelen rendelkezés Magyarország latin szertartású egyházmegyéire érvényes.
Szeretnénk köszönetet mondani a paptestvéreknek a szolgálatukért, a híveknek a kitartásukért és imáikért, és ezúton is köszönjük mindenkinek a helytállását ebben a rendkívüli helyzetben az élet minden területén. Imádságos lelkülettel figyeljünk
továbbra is egymásra.
Budapest, 2021. május 7.

A Magyar Katolikus
Püspöki Konferencia

Kinyitott a látogatóközpont
Az Egri Érseki Palota Turisztikai Látogatóközpont és az Érseki Pincerendszer május 11től ismét várja látogatóit, a nyári
nyitvatartási rend szerint keddtől vasárnapig 10-től 18 óráig.
A látogatók az állandó kiállítás mellett egy ötvösművészeti tárlatot is megtekinthetnek, benne a hónap műtárgyát,

Samassa József bíboros érsek
miséző kelyhét, mely egyedülálló ötvösművészeti alkotás,
Szent József különleges ábrázolásával.
A látogatóközpontot és a pincerendszert a hatályos járványügyi előírásokat betartva lehet látogatni. http://www.
egriersekipalota.hu/

