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MÁJUS ÜZENETE
„Ha Krisztus nem támadt fel, akkor hiábavaló a
mi igehirdetésünk, és hiábavaló a ti hitetek is”
(1Kor 15,14).

Elkészült a budapesti
Nemzetközi Eucharisztikus
Kongresszus programja
Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust (NEK) szervező titkárság elérhetővé tette
honlapján a kongresszus hetének teljes programját, amelyet
PDF formátumban is letölthetünk. A program mellett megismerhetjük azokat az előadókat
is, akiket a világ minden tájáról várnak a szeptemberi találkozóra.

A szeptember 5. és 12. között megrendezendő kongreszszus szervezői bíznak abban,
hogy a járványhelyzet enyhülésével, a szükséges óvintézkedések betartásával személyesen
vehetünk majd részt az eredetileg négyévente sorra kerülő találkozón. A szervezés a koronavírus-járvány árnyékában is töretlenül halad előre és zajlik a
háttérben.
A találkozó egyes napjait a
Lélek ajándékainak dedikálják,
így szeptember 5-én, az öröm
napján délután 15 órakor a Hősök terén veszi kezdetét a kong-

resszus ünnepélyes megnyitója,
szentmise keretében. Az egyhetes találkozó programjai között
szerepel szeptember 8-án, a türelem napjára tervezett bizánci rítusú liturgia a Szent Istvánbazilikában délután 4 órai kezdettel. Ezen a napon, délután 5
órától Budapest plébániái várják a híveket, hogy együtt imádkozzanak a különböző nyelveken bemutatott szentmisék keretében.
A fiatalok számára szervezett
kiemelkedő program a szeptember 10-én, pénteken este 7
órától, a hit napján sorra kerülő
Forráspont a Papp László Sportarénában, amelynek keretében
Ákos is a színpadra lép.
Szeptember 11-e a hűség napja, egyben a katekéták alkalma
is lesz. Szombaton a családok
számára a Margit-szigeten kínálnak programokat, majd 17
órától várják a híveket a Kossuth téri szentmisére, amelynek
főcelebránsa Erdő Péter bíboros
lesz. A szentmisét követően eucharisztikus gyertyás körmenetet tartanak a Hősök teréig.
A szeretet napján, szeptember 12-én vasárnap délelőtt 11
órakor kezdődik a kongresszus
záró szentmiséje a Hősök terén,
a szervezők reményei szerint
Ferenc pápa részvételével.
A NEK programja az előadók
teljes névsorával a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus
honlapján érhető el.

Járványügyi rendelkezések
az Egri Főegyházmegyében
Április 11-én, az Isteni Irgalmasság vasárnapját ünnepeljük.
Kértük és továbbra is kérjük Istentől a járvány megszűnését,
egyházi és közösségi életünk újjászületését.
1. Tekintettel az óvatos állami enyhítésekre és a beoltottak növekvő számára, az Egri Főegyházmegyében, mint ahogy az
Esztergom-Budapesti Főegyházmegyében is, 2021. április 17én, szombattól ismét a nép részvételével végezhetjük a szentmiséket, a püspöki konferencia irányelveinek megtartásával.
2. Nevezetesen, továbbra is kötelező a maszkviselés, a kézbe
áldoztatás, a kézfertőtlenítő használata és a távolságtartás.
3. Az MKPK március 5-ei egyhangú határozata (521/2021)
szerint, a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége
alóli felmentés további intézkedésig érvényben marad.
4. Templomainkon kívül, plébániáinkon és az oktatási, szociális, egészségügyi és más intézményeinkben továbbra is mindenben kövessük az állami előírásokat. A hatóságokkal mindenben működjünk együtt és legyünk figyelemmel az általuk kiadott általános irányelvekre.
5. Felhívjuk a figyelmet, hogy aki a koronavírus betegség bármilyen tünetét észleli magán vagy családján, az maradjon távol a liturgikus közösségtől.
Eger, 2021. április 9.

Augusztus 1-től – Eszterházy
Károly Katolikus Egyetem
A parlament 2021. április
27-én határozott az Eszterházy Károly Egyetem fenntartói
jogának az Egri Főegyházmegye részére történő átadásáról
és az ehhez kapcsolódó vagyonjuttatásról. Ternyák Csaba egri
érsek a döntésről, annak hátteréről és az együttműködés távlatairól nyilatkozott a Szent István Televíziónak: az egri egyetem katolikus intézményként
működik majd tovább, ez egyrészt visszatekintésre, másrészt előre tekintésre sarkall.
A múltba nézve azt látjuk, hogy
Eger két történelmi múltú intézménye most ismét egymásra talált.
Az egri püspökséget Szent István király alapította több mint
1000 évvel ezelőtt, mintegy 250
esztendővel ezelőtt pedig Eszterházy Károly püspök megépíttette a Líceumot, mint egyetemi
épületet, hogy a régió, sőt, egész
Magyarország számára új egyetemi központot hozzon létre. Később a püspökségből főegyházmegye lett, a ma egri érsekség-

M

ájus elsején Szent Józsefet, mint a munkások védőszentjét ünnepli a katolikus Egyház. XII. Piusz pápa
rendelte el ezt az ünnepet 1955ben, hogy példaképül állítsa Jézus nevelőapját a munkások elé.
Máté és Márk evangélista is megemlíti, hogy Szent József foglalkozását tekintve ácsmester volt. Az
ácsokra jellemző munkával kereste a kenyerét és gondoskodott
a Szent Családról.
Bár Szent József nem szólal
meg az evangéliumokban, de szavak nélkül is tanít bennünket.
Május 1-jén, a munka ünnepén,
a munka szeretetére. Személye és
példája arra emlékeztet bennünket, hogy földi életünkhöz, a teremtett, a bűnbeesett és megváltott ember életéhez hozzátartozik
a munka, a fizikai, vagy a szellemi munka. Tudatos életünk nagy
részét munkában töltjük. Boldogságunk és boldogulásunk nagyrészt attól függ, megtaláljuk-e
munkánk értelmét és célját. Nem

A Líceumot Eszterházy Károly püspök építtette mintegy 250 évvel ezelőtt.
A képen az újságíróknak nyilatkozó Ternyák Csaba érsek (középen), mellette Ficzek László általános helynök (a kép bal oldalán), Kakuk Ferenc
irodaigazgató (jobb oldalon).

ként is ismert, hivatalos nevén
Egri Főegyházmegye.
Ternyák érsek rámutatott: a
parlamenti döntés előtt a kormányzat és az egyház is felmérte az érintettek szándékát. Az
egyetemi szenátus 100 százalékban támogatta, hogy egyházi
fenntartásba kerüljön az intéz-

mény. Az egyetem struktúrájában, hitvallásában eddig is ott
szerepeltek azok a keresztény
értékek, amelyeket közösen vallunk, s a jövőbe tekintve látszik,
hogy sok szép közös feladat áll
előttünk. Az egyház részéről készen állunk erre az együttműködésre, hogy segítsük és támo-

gassuk az egyetemet abban a
nagy szolgálatban, amit ebben
a régióban, sőt országosan magára vállal és végez, kiemelten
a pedagógusok képzésében. Isten áldását kérjük az augusztus 1-től megvalósuló Eszterházy Károly Katolikus Egyetemre,
kérjük, hogy az Úr segítsen bennünket!
Az egri érsek kiemelte: a közszolgálatban már eddig is részt
vettünk, hiszen az Egri Főegyházmegye a magyar állam után
a második legnagyobb iskolafenntartó intézmény. Az óvodák,
általános és középiskolák, szakképző intézmények után ezentúl
az egyetem felelősségében is osztozunk. Az a reményünk, hogy
a közös munka, amit az egyetem
vezetésével, fenntartóként fogunk végezni, a régiónak és Eger
városának is örömére és megelégedésére szolgál. Isten áldását
kérjük erre a nagy vállalásra!
A teljes nyilatkozat a Szent
István Televízió honlapján látható: www.szentistvantv.hu
Bérczessy András
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mindegy, hogy hogyan viszonyulunk a munkához. Vannak olyanok, akik szerint a munka valamiféle szükséges rossz, amit ked-

szerint tehát nem a munka az ősbűn következménye, hanem a „verítékes munka” az, amely gyakran sikertelenséggel és verejtéke-

mezéséről. Ő maga is dolgozott:
nemcsak az evangéliumot hirdette,
hanem fizikai munkát is végzett,
hogy biztosítsa a megélhetését. A
tesszalonikiakhoz írt levelében elég keményen fogalmaz,
amikor azt
mondja, hogy „aki nem akar dolgozni, ne is egyék” (2 Tessz 3,10).
A korinthusiakhoz írt levelében pedig arra biztat bennünket, hogy
munkánkat, mindennapi tevékenységünket Isten dicsőségére végezzük: „Akár esztek, akár isztok,
vagy bármi mást tesztek, mindent Isten dicsőségére tegyétek”
(1Kor 10,31), vagyis minden tisztességes munkát felajánlhatunk Isten dicsőségére.
a erre gondolunk, akkor
rögtön megértjük, hogy
egy keresztény háziaszszony a következő feliratot helyezte a mosogatója fölé: „Itt naponta
háromszor istentisztelet van.”

Munkás Szent József
vetlenül, ímmel-ámmal végzünk,
de vannak olyanok is, akik örömmel végzik a munkájukat.
Nyilvánvaló, téves az a felfogás, hogy a munka az ősbűnnek,
a bűnbeesésnek a következménye. Valószínű, sőt biztos, hogy a
paradicsomi állapotban is dolgozott az ember. Gondoljunk csak
arra, hogy a Teremtő Isten azt a
parancsot adta az első emberpárnak: „Szaporodjatok, sokasodjatok, és hajtsátok uralmatok alá a
földet”. Az ember, illetve az emberiség, munkája révén hajtja uralma alá a földet. Azt is mondhatjuk, hogy az ember a munkája által a teremtő Isten munkatársa
lesz ebben a világban. A Biblia

zéssel jár (Ter 3,18), és amelyben
az ember sokszor nem leli örömét.
Egy alkalommal, egy szombati
beteg gyógyítással kapcsolatban
az Úr Jézus is beszél a munkáról, és azt mondja: „Az én Atyám
szüntelenül munkálkodik, ugyanúgy munkálkodom én is.” (Jn
5,17). Az Úr Jézus is szüntelenül
munkálkodott, mindig hirdette az
Isten országának evangéliumát,
és szükség esetén még a szombati
nyugalmat is megszegte. Nyilvánvaló, hogy ha a betegeket ápoljuk, vagy másokat szolgálunk,
akkor még az Istennek szentelt
napon is lehet, és kell dolgozni.
Szent Pál apostol az, aki legtöbbet tanít a munka keresztény értel-
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Húsvéti vigília
a bazilikában
TERNYÁK CSABA egri érsek az
egri bazilikában mutatott be
szentmisét Nagyszombaton.
Húsvét vigíliájának szentmiséje sötétben kezdődött a tűz
megáldásával és a húsvéti
gyertya meggyújtásával, majd
felcsendült a húsvéti örömének. A nagyszombati vigília
szentmisén a három ószövetségi olvasmány után felcsendült a Dicsőség, s meggyújtották az oltár gyertyáit. A főpásztor szentbeszédében úgy
fogalmazott: ez az éjszaka Isten hűségének ünnepe, Jézus Krisztus feltámadásának
napja.

Püspökké
szentelték
Berta Tibort
ÁPRILIS 10-ÉN ünnepi szentmise keretében a Katonai
Ordinariátus püspökévé szentelték Berta Tibort a budapesti Szent István-bazilikában. A
főszentelő Erdő Péter bíboros, prímás, érsek; a társszentelők Michael August Blume
SVD c. érsek, apostoli nuncius
és Varga László kaposvári megyéspüspök voltak. A hívek online közvetítésben követhették
a szertartást. A szentelésen
részt vett Berta Tibor 80 éves
édesanyja, valamint a Kormány, a Parlament és a Honvédelmi Minisztérium képviselői.

Hittanári képzések
Egerben
AZ EGRI Hittudományi Főiskolán a 2021/2022-es tanévben
katekéta-lelkipásztori munkatárs alapszakon (3 év) és hittanári szakon (4+1 év) levelező tagozatos formában lehet
készülni hitoktatói tevékenységre. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel
együttműködésben történő
közös képzés. A képzésekre az
EGHF saját jelentkezési lapján
kell jelentkezni (május 15-ig).
A következő tanévben is lesz
pedagógusok számára a 2 féléves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján (www.
eghf.hu) olvasható.

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
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

Kérjük, segítse
adományával!
Számlaszám: 11102003-18578726-10000001
Magyar Katolikus Rádió Alapítvány

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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Fát ültetett az egri érsek

Teremtésvédelem
A füzesabonyi Széchenyi István Katolikus Iskolában a fenntarthatósági témahét indításaként ültettek fát 2021. április 19-én.

Az ünnepi esemény kezdetén
Nagyné Deli Mónika igazgató
köszöntötte a jelenlévőket és örömének adott hangot, hogy az iskola lett az idei főegyházmegyei
teremtésvédelmi programsorozat nyitórendezvénynek helyszíne. Az intézményvezető elmondta még: évközben is kiemelt téma
a tanításban a fenntarthatóság, a
környezet védelme.
Egy rövid közös ének után az
iskola egy diákja verssel köszöntötte a közösség nevében az esemény résztvevőit.
Nagy Csaba, a település polgármestere köszönetet mondott az Egri Főegyházmegyének, Ternyák Csaba érseknek,
hogy fenntartják az intézményt,
melyben értékekre tanítják a város gyermekeit. Papler Pál Já-

Teremtésvédelem a gyakorlatban. Faültetés az iskola udvarán.

Fotó: Szent István TV – Vozáry Róbert

nos plébános, iskolai lelkipásztor úgy fogalmazott: a fa ültetése
azt jelenti, hogy a jövőbe tekintünk hosszú távra, s ez az Istenbe vetett hit jelképe is egyben.
Kiemelte, hogy azért választották a kocsányos tölgyet, mert
egy őshonos fajtáról van szó.
Az egri érsek beszédében rámutatott: teremtésvédelmi nap

keretében vagyunk itt, s elmélkedünk arról, hogy Isten élőlényeket, növényeket, állatokat teremtett, s a teremtés koronáját, az
embert. Azt a küldetést adta neki,
hogy felelősen bánjon a teremtett
világgal, gondozza, építse. Azt tapasztaljuk, hogy az ember nem
mindig tesz eleget ennek. A világ
ki van téve a rossz dolgoknak, ép-

Pünkösd ünnepéről

Húsvét és Karácsony után a
harmadik legnagyobb keresztény ünnep a Pünkösd, a Szentlélek eljövetele, melyet idén május 23-án ünneplünk. Neve a görög pentékoszté (ötven) szóból
ered, s a Húsvét utáni ötvenedik
napot jelenti.
Pünkösd napján három fontos
esemény történt: a Szentlélek eljövetele, mint Krisztus megváltó tettének gyümölcse és beteljesítője; az Egyház alapítása, és
az egész világra kiterjedő mis�sziós munka kezdete. Ezek az
események Jézus Krisztus ígérete alapján történtek.
A Szentlélek kiáradásának
történetét az Apostolok Cselekedetei (ApCsel 2,1-11) rögzíti. A leírás szerint miután a Szentlélek
eltöltötte őket, az apostolok mindenkinek a saját nyelvén hirdették az evangéliumot. Isten a
nyelvek csodájával mutatja meg
azt az egységet, amely a közös
hit megvallásával kapcsolja ös�sze a különböző nyelven beszélő
embereket. Ezáltal született meg
az első Pünkösdkor az Egyház.
A keresztény egyház születésnapját jelentő Pünkösd történé-

seit megörökítő Újszövetség részletesen leírja, miként szállt le
azon a napon a Jézus Krisztus által mennybemenetele előtt megígért Szentlélek a tanítványokra.
A Szentlélek kiáradt az apostolokra, betöltötte őket megvilágosító, lelkesítő, szeretetet sugárzó
kegyelmével, hogy képessé váljanak Jézus Krisztus missziós parancsának teljesítésére, és ők különféle nyelveken kezdtek beszélni. Péter apostol prédikálásának
hatására sokan megtértek, belőlük alakult meg az első keresztény közösség, a jeruzsálemi ősegyház. A püspöki szinódus 305ben rendelte el a galamb, vagy
lángnyelvek alakjában ábrázolt
Szentlélek eljövetelének megünneplését. A katolikus egyházban
a II. Vatikáni Zsinat liturgia-reformja szerint Pünkösd az ötvennapos húsvéti ünnepkör ünnepélyes befejezése. Bár Pünkösdhétfő a zsinati liturgia-reform bevezetése óta már nem külön egyházi ünnep, számos országban
– 1993 óta Magyarországon is –
munkaszüneti nap.
Pünkösd megünneplésének
kiemelkedő magyar eseménye

pen ezért szükség van arra, hogy
egy új kezdet induljon meg. Erre van is ígéretünk, a Jelenések
Könyvében olvashatunk arról,
hogy Isten az idők végén új eget
és földet teremt.
A kizöldülő fa hirdeti a természet újjászületését, a fa az élet jele. Amikor fát ültetünk, Isten áldását kérjük a természetre, a körülöttünk lévő világra, és magunkra. A Biblia a zöldellő fához
hasonlítja az igaz embert.
A főpásztor köszöntője végén
áldást mondott, és így fogalmazott: „ma azért imádkozunk,
hogy iskoláinkban, ahol ma újraindul az élet, Isten áldása legyen
a pedagógusok, a munkatársak,
a gyermekek és szüleik életén.”
A szertartás végén az érsek
az intézményvezetővel, az iskolalelkésszel, a város polgármesterével és alpolgármesterével és dr. Németh Zoltán teremtésvédelmi referenssel közösen
elültették a facsemetét az iskola
B. A.
udvarán.

Szentmisék

a csíksomlyói búcsú, az összmagyarság legjelentősebb vallási és nemzeti ünnepségeinek
egyike, amely a rendszerváltozás óta a világ magyarságának
rendszeresen ismétlődő rendezvénye lett. 1567-ben János Zsigmond erdélyi fejedelem a határőr katolikus székelységet fegyverrel akarta az unitárius vallásra áttéríteni, a Csíksomlyón
összegyűlt székelyek azonban a
Nagyerdőnél győzelmet arattak,
megvédték ősi katolikus hitüket. Erre emlékezve tartják meg
Csíksomlyón minden Pünkösd
szombatján az ünnepi szentmisét és a búcsút, ahová több százezer ember érkezik az egész
Kárpát-medencéből és a világ
más tájairól is. Bár az idén, a járvány miatt a tavalyihoz hasonlóan csak szűkebb körben ünnepelhetnek Székelyföldön. H. J.

Szent István Rádió, Eger –
Hétfőtől szombatig 7 órakor,
vasárnap 10 órakor, az egri bazilikából.
Kossuth Rádió – Vasárnaponként átveszi a Magyar Katolikus
Rádió délelőtt 10 órai szentmise
közvetítését.
Duna TV – Vasárnaponként
11 órától közvetít szentmisét.
EWTN/Bonum TV – Minden
nap 8.30-kor, 12.00-kor, 17.00kor és 20.00 órakor közvetít
szentmisét.

Anyák Napja
alkalmából
szeretettel
köszöntjük
az édesanyákat,
nagymamákat!

A HÓNAP VERSE
Falu Tamás

Anyád
Aki jó volt hozzád, az volt az anyád,
minden pillanatban gondolt ő reád.
Ha sorsod megvadult, s látta, hogy elüt,
félre tolt az útból, s elé ő feküdt.
Aki jó volt hozzád, az volt az anyád,
ha fáztál, a lelkét terítette rád.
Átvette terhedet, hogy azt ne te vidd,
simogatta sebed, sírta könnyeid.
Hogyha megbántottad
– mért bántottad őt?
Nem sírt ő sohasem a szemed előtt.
Nem hangzott ajkáról soha-soha vád,
akihez rossz voltál, az volt az anyád..
Falu Tamás (eredeti neve Balassa Lajos) magyar költő, regényíró,
jogász. 1914-1940-ig az Új Időkben publikált, 1920 és 1935 között állandó munkatársa volt a
Nyugat című folyóiratnak.

Ad missio Egerben
Ternyák Csaba egri érsek
2021. április 17-én 11 órakor, az
egri Szent II. János Pál Missziós
Központban ünnepélyes szentmise keretében ad missioban részesítette a Redemptoris Mater
Egyházmegyei Missziós Szeminárium növendékeit: Czárán
Bálintot
(Magyarországról),
Luidimar Herrera Acacio-t
(Venezuelából), Mihályi Mátyást (Magyarországról) és Pietro Trevisan-t (Olaszországból). A szertartáson jelen voltak

a Redemptoris Mater Missziós
Szeminárium és az Érseki Papnevelő Intézet papnövendékei és
elöljárói, az avatottak rokonai, a
Neokatekumenális Út magyarországi felelős katekétái és a közösségek tagjai.
Az ad missio szertartásában a
négy papságra készülő kinyilvánította szándékát a papi szolgálatban való részesedésre, majd
az Egyház hivatalosan felvette
őket a szent rendekre való jelöltek közé.

„A hit a kapott szeretet tapasztalatából növekszik…”
Tési Ildikó tanítónő 1984 óta
oktatja a jászalsószentgyörgyi
gyerekeket az írás-olvasás tudományára és szépségeire. 2018tól az Egri Főegyházmegye fenntartásába kerülő óvodában végzi áldozatos hitoktatói munkáját. Az óvódapedagógusoknak
rendszeresen készít saját költségen imafüzeteket, bevezetve
őket a keresztény élet alapigazságainak ismeretébe. A Rózsafüzér Társulat és az egyházközségi képviselőtestület megbecsült
tagja. Amint az intézmény vezetőjétől megtudtuk, a vírushelyzet alatt saját Facebook oldalán
imádkozza, és közvetíti minden
este a rózsafüzért. Hetente megszervezi a vasárnapi misén a felolvasói szolgálatot, hétköznap is
jelen van minden szentmisén, ő
maga is szívesen felolvas. Minden májusi litánián és októberi
ájtatosságon részt szokott venni,
valamint az elsővasárnap dél-

után tartott litánián is. Szívesen segít a plébánia irodájában,
a templom takarításában, a hajnali misék után megrendezésre kerülő reggeli elkészítésénél,
felszolgálásánál, és más egyházközségi rendezvények szervezésénél. Az iskolai és az egyházközségi énekkar lelkes tagja.”
– Sokgyermekes családban
nőttem fel – mondta a díjazott.
– Édesanyám vallását gyakorló római katolikus hívő volt,
aki erre az életre készítette fel
gyermekeit is. Tizennégy évesen bérmálkoztam. 1984-ben
szereztem tanítói diplomát Jászberényben. Két felnőtt gyermekem van, akik már nem élnek
velem. Mindketten több diplomával rendelkeznek. 1982. február 1-től dolgozom pedagógusként. Kezdő éveimben Zagyvarékason és Szászberken, majd
1984-től Jászalsószentgyörgyön
kaptam állást. Iskolánk 2012-

A gyermekek nevelése nem egyéni feladat, hanem összehangolt tevékenységet igényel

ben az Egri Főegyházmegye által fenntartott intézmény lett.
Ettől kezdve jelent meg életemben az imádkozás, a lelki gyakorlatok, szentórák és szentmisék örömeinek megtapasztalása. Megkülönböztetett tisztelet-

tel és hálával tartozom Soós Tamás esperes úrnak, aki 2015 óta
községünk és iskolánk plébánosa. 2018-ban nagy örömmel fogadtam el esperes úr felkérését, hogy a helyi egyházi fenntartású óvodában tartsak hitéb-

resztő foglalkozásokat. Egy éves
továbbképzést követően lettem
hit-és erkölcsoktató pedagógus.
Hála az Úrnak és dicséret, hogy
erőt adott a tanuláshoz, így elérhettem, hogy elméleti ismereteim által is növekedjek a hitben.
A hit, az Isten iránti szeretet, az
Egyház iránti elkötelezettség
átadásában XVI. Benedek pápa szavait tartom útmutatónak:
„A hit a kapott szeretet tapasztalatából növekszik akkor, ha a
kegyelem és öröm tapasztalatával közlik” (XVI. Benedek pápa: Porta fidei 7. pont). 2020-ban
megkaptam a Szent Gellért-díj
ezüst fokozatát, melyet tisztelettel köszönök. Az eredményt nem
egyedül értem el, mert gyermekek nevelése-tanítása nem egyéni feladat, hanem összehangolt
tevékenység, ezért köszönet jár
a gyermekeknek, a szülőknek,
vezetőimnek, munkatársaimHoma János
nak is a díjért. 

