
2021. február 11-én, a Lour-
des-i Boldogságos Szűz Mária 
liturgikus emléknapján szent-
misét mutatott az egri baziliká-
ban Ternyák Csaba egri érsek.

A szertartás elején Árvai Zol-
tán kórházlelkész köszöntötte a 
jelenlévőket, a járványhelyzet 
miatt korlátozott számban ösz-
szegyűlt híveket, az idős és be-
teg testvéreket, akik a szent ke-
net által a testi-lelki megerősö-
dést remélik és várják, az egész-
ségügy dolgozóit, a paptestvére-
ket és mindazokat, akik a Szent 
István Rádió közvetítésén ke-
resztül kapcsolódnak be a szer-
tartásba. A lelkipásztor köszöne-
tet mondott a főpásztornak, hogy 
együtt imádkozhatnak a betege-
kért, különösen a koronavírus-
ban szenvedőkért, s felkérte a 
szentmise bemutatására.

A főpásztor szentbeszédében 
elmondta: a Lourdes-i Szűzanya 
emléknapja van, a Betegek Vi-
lágnapja, melyet Szent II. János 
Pál pápa választott. Amikor a be-
tegségről hittel gondolkodunk, 
hamar eljutunk Szűz Máriához, 
aki közbenjárásával csodálatos 
gyógyulásokat is képes kieszkö-
zölni szerte az egész világon. El-
jutunk az isteni gondviselés tit-
kához, mellyel az ember beteg-
sége során óhatatlanul szembe-
sül. Ez a mai nap jó alkalom ar-
ra, hogy kiemelt figyelmet for-
dítsunk a betegekre és ápolóik-
ra. Az elmúlt egy év során vala-
miképpen mindannyian megta-
pasztaltuk és megtapasztaljuk a 
betegség közelségét. Korábban a 
betegséget talán öntudatlanul is 
összekötöttük a magas korral és 
a krónikus betegségekkel, most 
azonban a járvány megtanított 
arra, hogy a betegség váratlanul 

is utolérhet bennünket, kortól és 
egészségi állapottól függetlenül.

Ez ráébreszt saját sérülékeny-
ségünkre. Teremtményi mivol-
tunk ezáltal lesz még nyilván-
valóbb, mert megtapasztaljuk 
Istentől való egyértelmű függé-
sünket. A félelem, a zavar, a bi-
zonytalanság, néha pedig a meg-
döbbenés birtokába veheti el-
ménket és szívünket, ha bete-
gek vagyunk.

A főpásztor Ferenc pápa gon-
dolatait idézve kiemelte: a be-
tegség felveti az élet értelmének 
kérdését, amelyet hittel Isten elé 
hozunk. Ez a létezésre és a léte-
zés értelmére irányuló kérdés. 
Előfordulhat, hogy erre nem ka-
punk azonnal választ. Ternyák 
érsek hozzátette: ebben a helyzet-
ben a hívő ember erős hittel és bi-
zalommal fordul Máriához, aki a 
kánai menyegzőről szóló evangé-
liumban, mint hatékony közben-

járó mutatkozik meg. Sok ember 
éppen a betegségében talál rá, 
talál vissza Istenhez. Titokzatos 
dolog a betegség, s ez a járvány 
is az, nem tudjuk, kit hogyan ér, 
kire hogyan hat. Ha betegek va-
gyunk, bajban vagyunk, buzgób-
ban tudunk imádkozni. Ez a mai 
nap legyen alkalom a köszönet-
re, a hálaadásra, ha betegek vol-
tunk, a gyógyulásért, ha nem vol-
tunk betegek, azért, hogy elke-
rült bennünket a baj.  Rendsze-
rint ezen a napon szolgáltatjuk 
ki közösségben a betegek szent-
ségét, ma is így lesz. Ezt csak fel-
szentelt pap teheti, a betegek ola-
jával való megkenés és imádság 
kíséretében. A pap imája kifeje-
zi, hogy az egyház a betegeket a 
szenvedő és megdicsőült Krisz-
tusra bízza. Az olaj pedig az Olaj-
fák hegyén tusakodó Jézusra em-
lékeztet, aki arra készült, hogy 
magára vegye a világ fájdalmát 

és szenvedését. Erősítsen meg 
bennünket ez a szentség. A vi-
lágjárvány rávilágít az egészség-
ügyi személyzet, az önkéntesek, 
lelkipásztorok, szerzetesek elkö-
telezettségére és nagylelkűségé-
re, akik felelősségtudattal, fele-
baráti szeretettel szolgálják és 
vigasztalják a betegeket.

A betegekkel való kapcsolat 
kiapadhatatlan erőforrást talál 
Krisztus szeretetében. Halálá-
nak és feltámadásának misztéri-
uma forrása annak a szeretetnek, 
amely képes értelmet adni a be-
tegek és ápolóik élethelyzetének.

Az evangélium sokszor bemu-
tatja, hogy Jézus gyógyítása nem 
varázslat, hanem egy találkozás, 
személyes kapcsolat eredménye, 
melyben a Jézus által felkínált is-
teni ajándék válaszra talál azok 
hitében, akik képesek ezt befo-
gadni. Erre utalnak bátorító sza-
vai: „a hited megmentett téged.” 

Ferenc pápa szavaival zárta 
szentbeszédét az érsek: „a bizal-
mi viszony a betegekkel való tö-
rődés alapja, Máriára, az irgal-
masság és a betegek anyjára bí-
zom a betegeket, egészségügyi 
dolgozókat és mindazokat, akik 
nagylelkűen segítik szenvedő 
testvéreiket. A lourdes-i bar-
langból és szerte a világon szá-
mos más szentélyből ő támogas-
sa hitünket és reménységünket 
és segítsen abban, hogy testvéri 
szeretettel viseljük gondját egy-
másnak!”

A főpásztor és a jelenlévő lel-
kipásztorok a szentmisében ki-
szolgáltatták a betegek szentsé-
gét a híveknek, akik megújítot-
ták keresztségi fogadásukat. A 
szentség kiszolgáltatását fertőt-
lenítés után ezúttal csupán a kéz 
megkenésével végezték.

Bérczessy András

MÁRCIUS ÜZENETE

„Újuljatok meg gondolkodástok szellemében, s 
öltsétek magatokra az új embert!” (Ef 4, 23-24).

JEGYZET

Minden évben, még a 
nagyböjti csöndes idők-
ben is megtartjuk Szent 

József ünnepét. Ebben az eszten-
dőben hitből fakadó örömmel, hi-
szen Ferenc pápa a 2021-es évet 
Szent József-évnek nyilvánítot-
ta. Az „Atyai szívvel” – kezdetű 
apostoli levelében 2020. decem-
ber 8-tól egy éven át tartó tema-
tikus évet hirdetett a pápa Szent 
József tiszteletére, akit 150 évvel 
ezelőtt nyilvánított Boldog IX. Pi-
usz pápa az egyetemes Egyház 
védőszentjévé. Ebben a nehéz, óv-
intézkedésekkel tarkított, járvá-
nyos időben különösen is szüksé-
günk van az Ő védelmező atyai 
jóságára. Szent József, amilyen 
szeretetteljesen viselte gondját a 
gyermek Jézusnak és Máriának, 
reményeink szerint, ugyanígy ol-
talmazza és őrzi az Egyházat, a 
Krisztusban hívők közösségét.

„Az evangéliumban hallga-
tok, s hallgat rólam az evangéli-
um” – írja Szent Józsefről neves 
költőnk, Reményik Sándor.  Jól 
megmutatkozik ez abban, hogy 
az evangéliumok egyetlen szót, 

egyetlen nyilvános kijelentést 
sem őriztek meg tőle. Amit szűk-
szavúan mégis elmond róla a 
Szentírás, az nagyon fontos szá-
munkra. Máté evangélista azt 

állítja, hogy József „igaz ember 
volt” (Mt 1,19). Kell-e vagy lehet-e 
nagyobb elismerése egy ember-
nek, mint amit ez a hitelesítő szó 
jelez: „igaz”? Már az Ószövetség 
azt a személyt tekinti igaznak, 
aki mindenben teljesíti Isten aka-
ratát és a mózesi törvény előírá-
sait. Sőt, azt is feltételezhetjük, 
hogy József olyan istenfélő zsi-
dó ember volt, aki a szabályköve-
tésen túl az örömét is lelte az Úr 
törvényében (Zsolt 1,2). 

Azt is mondhatjuk, hogy 
olyan Istentől megáldott em-
ber volt, „aki az Úrra hagyatko-
zik, akinek az Úrban van remé-
nye” (Jer 17,7). Hitt és bízott az 
isteni gondviselésben, de kez-
detben Ő sem értette, hogy mit 

akar tőle Isten Mária anyaságá-
val és Jézus születésével kapcso-
latban. Szent József nyitott, Isten-
re fi gyelő személyiség volt. Ezért 
volt képes még álmában is meg-

hallani az Úr angyalának szava-
it, amely az Isten akaratát közve-
títette számára. Az első álomban 
az angyal segít megoldani súlyos 
dilemmáját: „Ne félj feleségül 
venni Máriát, mert a benne fo-
gant magzat a Szentlélektől van! 
Fiút fog szülni, akit Jézusnak ne-
vez el, mert Ő szabadítja meg né-
pét bűneitől!” József nyomban vá-
laszol: nem nagy szavakkal, ha-
nem tettekkel: „Amikor felébredt 
álmából úgy tett, ahogyan az Úr 
angyala megparancsolta neki” 
(Mt 1,24). A második álomban 
az angyal megparancsolta, hogy 
a gonosz Heródes elől menekül-
jön családjával együtt Egyiptom-
ba (Mt 2,13). Ezt is azonnal meg-
tette, nem tétovázott egy pilla-

natig sem. Egy harmadik álom-
ban az angyal tájékoztatja, hogy 
a veszély elmúlt és kéri, hogy 
térjen vissza Izrael földjére (Mt 
2,19-20), ő pedig ismét habozás 
nélkül engedelmeskedik.  Ezért 
Názáret városában telepedett le, 
hogy beteljesedjék, amit a pró-
féták jövendöltek: „Názáretinek 
fogják hívni” (Mt 2,23).

Így kezdődött aztán másod-
szor is Názáretben a Szent Csa-
lád élete, ahol Szent József, Má-
ria férjeként és Jézus nevelőapja-
ként felelőssége teljes tudatában 
és készséggel vállalta azt a rend-
kívüli hivatást, amelyet Isten egy-
kor reá bízott. 

Legalább ebben az esztendő-
ben gyakrabban emlékez-
zünk meg róla, mert hűsé-

ges családapai szolgálatával hoz-
zájárult megváltásunk megvaló-
sításhoz a Földön. Ő is, akárcsak 
Mária, Jézust nyújtja felénk, a 
Megváltóra irányítja fi gyelmün-
ket, hogy kizárólag benne keres-
sük és találjuk meg a földi és az 
örök boldogságot.

Dolhai Lajos

Szent József-év
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A főpásztor és a jelenlévő lelkipásztorok a szentmisében kiszolgáltatták 
a betegek szentségét  Fotó: Birincsik Márton

Jóváhagyta az Apostoli Szent-
szék Erdő Péter bíboros, prímás 
javaslatát az elhalasztott Nem-
zetközi Eucharisztikus Kong-

resszus új időpontjára. A kato-
likus világeseménynek 2021. 
szeptember 5-12. között ad ott-
hont Budapest.

Érseki szentmise a 
Betegek Világnapján

Bíró László katonai ordiná-
riusi címéről való lemondá-
sát elfogadva Ferenc pápa 
2021. február 18-án Berta Ti-
bort, a Katonai Ordinariátus 
általános helynökét a Katonai 
Ordinariátus püspökévé ne-
vezte ki. Berta Tibor Kaposvá-

ron született 1966. június 19-
én. 1991. június 20-án szentel-
ték pappá a Veszprémi Főegy-
házmegye szolgálatára, majd 
a Kaposvári Egyházmegyé-
be inkardinálódott. 1994-ben 
kezdte meg szolgálatát a Kato-
nai Ordinariátusban.

Berta Tibor lett az
új tábori püspök

Oszlopsor épül 
az egri bazilikánál

Az egri bazilika felújítása so-
rán az épület kívül-belül meg-
újul és a környezetét is rende-
zik, s egyes helyeken átalakít-
ják. A látványtervek adnak né-
mi ízelítőt abból, hogyan mutat 
majd az épület a felújítás után.

A városban sokan találgat-
ták, vajon mi épül a templom 
mögött. A főszékesegyház nyu-
gati oldalánál oszlopsor emel-
kedik, melynek az a funkciója, 
hogy elhatárolja a teret. Rudolf 
Mihály tervező úgy fogalmazott: 
ez az oszlopsor nem zár le, légies 
a kialakítása, s az oszlopközök-

be szobrok is kerülhetnek majd. 
Javaslatuk szerint a három főan-
gyal alakja kerül majd ide. Az 
előd-székesegyházból, a mosta-
ni bazilika helyén álló barokk 
templomból Gábriel arkangyal 
szobra fennmaradt, jelenleg a 
vármúzeumban található. 

Most a vasbeton szerkezet 
látható, az oszlopok beemelé-
se után a felső részt ugyancsak 
vasbetonnal  fedik majd, melyen 
egy ácsszerkezeten rézlemez bo-
rítás lesz. A vasbetont az oszlo-
pok anyagához hasonló mészkő-
vel fogják burkolni.
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A nagyböjt a húsvét előt-
ti negyven napos előkészüle-
ti, bűnbánati időszak. Lényege 
húsvétra, Jézus Krisztus feltá-
madásának ünnepére való fel-
készülés, a hitben való elmé-
lyülés, a kiengesztelődés és a 
lemondás révén. 

A vallásos gyakorlat közép-
pontjában, ebben az időszak-
ban a bűnbánat, a megtisztu-
lás, az áldozatvállalás és a kö-
nyörgés áll, kifejezve az ember 
Isten iránti szeretetét. A nagy-
böjt lelkületének része az ima 
és a szegények megsegítése is.

A böjti időszak a 7. század óta 
hamvazószerdával kezdődik, 
mely az idén február 17-én volt. 
A nagyböjt utolsó hete a virág-
vasárnappal kezdődő nagyhét. 

A negyvennapos böjt a 4. szá-
zadra vált általánossá; a 7. szá-
zadban alakult ki a szerdai kez-
dőnap. A 11. századig nagyon 
szigorúan böjtöltek: késő délutá-
nig nem ettek semmit, a böjti na-
pokon pedig nem fogyasztottak 
húst, tejterméket és tojást. 

A katolikus egyház a régebbi 
szigorú szabályokon mára eny-
hített: szigorú böjtöt hamvazó-
szerdára és nagypéntekre ír 
elő (ekkor a 18 és 60 év közöt-
ti hívek a nap folyamán három-
szor étkezhetnek, és csak egy-
szer lakhatnak jól), valamint 
ezeken a napokon és a nagy-
böjt többi péntekjén arra kéri 
14 évnél idősebb tagjait, hogy 
ne fogyasszanak húst. Az idő-
szak liturgikus színe a bűnbá-

natot jelképező lila (viola). A ka-
tolikus egyházban nagyböjtben 
nem hangzik fel az istentiszte-
leteken az örömöt kifejező alle-
luja. A templomokat nem díszí-
ti virág. 

Ennek az időszaknak egy sa-
játos szertartása a keresztúti 
ájtatosság, Jézus szenvedéstör-
ténetének megjelenítése. A ke-
resztút: Jézus körülbelül másfél 
kilométeres úton – Pilátus pa-
lotájától a Golgotáig – hordozta 
a keresztet. A hagyomány sze-
rint Szűz Mária gyakran végig-
járta ezt az utat Fia feltámadá-
sa után. Az első keresztények 
nagy tisztelettel vették körül a 
Golgota szikláját és Jézus sírját. 

A pogány Hadrianus császár vi-
szont 135-ben – hogy nyomukat 
is eltörölje – pogány templomot 
építtetett ide. (Ezzel azonban 
még jobban megőrizte a szent 
hely emlékét). A IV. században 
Nagy Konstantin keresztény 
templomot építtetett a Golgo-
tán, a „Feltámadás templomát” 
(Szent Sír templomát), amely 
magába foglalja a keresztre fe-
szítés helyét és a feltámadás sír-
ját. Később néhány emléktáblát 
állítottak a keresztút egyes ál-
lomásainál. A középkorban ala-
kult ki a keresztút mai formá-
ja a 14 stációval. (Több helyen 
egy 15. stációt is hozzátesznek, 
a feltámadásét.)

Mivel sokan nem juthattak el 
Jeruzsálembe, az ottani kereszt-
útra emlékezve sokfelé kereszt-
utakat építettek (Kálvária „he-
gyek” jöttek létre), s a nép itt jár-
ta végig a 14 stációt Jézus szen-
vedésére emlékezve.

Napjainkban minden katoli-
kus templomban van „kereszt-
út”, a keresztények képtől képig 
haladva lélekben a jeruzsálemi 
keresztutat járják végig.

Liturgikus hagyomány, hogy 
nagyböjt ötödik vasárnapjától a 
feltámadási szertartásig a temp-
lomi feszületeket, továbbá a fő-
oltár képét violaszín böjti lepel-
lel eltakarják. 

 H. J.
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Hamvazószerda

AZ EGRI bazilikában, a szentmi-
se kezdetén Ternyák Csaba ér-
sek elmondta: a mai napon, 
február 17-én kezdjük a felké-
szülést Jézus Krisztus szenve-
désének, halálának és feltáma-
dásának ünneplésére. Szentbe-
szédében a főpásztor így fogal-
mazott: Ne bánatosan tegyük 
ezt, mert nem a szomorúság 
ideje van, hiszen Jézus feltáma-
dására készülünk. Idén egyi-
künknek sem kell külön önmeg-
tagadást keresnünk, jut belőle 
bőven. A korlátozások, a vírus, a 
közbeszéd alkalmas arra, hogy 
megzavarja nyugalmunkat. 
Nagyszerű böjti gyakorlat lehet, 
ha uralkodunk magunkon és 
nem engedjük, hogy érzelmeink 
elragadjanak bennünket.

Online értekezletek

AZ EGRI Főegyházmegye fenn-
tartásában működő közneve-
lési és szakképző intézmények 
vezetői részére február 10-én, 
a lelkipásztorok részére február 
24-én tartottak online értekez-
letet. Mindkét alkalommal Lóczi 
Tamás EKIF elnök nyitotta meg 
a programot, majd Ternyák Csa-
ba érsek Szent József évhez fű-
zött gondolatai után, Németh 
Zoltán EKIF osztályvezető aktu-
ális feladatokról tájékoztatott. 
Az igazgatók számára előadá-
sok hangzottak el a digitális és 
jelenléti munkarend tapasztala-
tairól. A lelkipásztorok értekez-
letén pedig rövid helyzetjelen-
tésre volt lehetősége az intéz-
mények lelkipásztorainak.

Nagyheti szertartások

TEMPLOMAINKBAN az akkor ér-
vényes előírások és korlátozá-
sok figyelembevételével tart-
juk meg a szertartásokat. A 
krizmaszentelési szentmise, 
amely a papság számára a püs-
pökkel való közösség ápolásá-
nak egyik szép kifejezése, a jár-
vány miatt várhatóan idén is a 
bélapátfalvi papi találkozó alkal-
mával kerül megünneplésre.

Kisfilm a könyvtárról

NÉHÁNY ÉVE rendezi meg, Aqui-
nói Szent Tamás ünnepéhez 
kapcsolódóan, az Andrássy 
György Katolikus Közgazdasá-
gi Szakgimnázium, Gimnázium 
és Kollégium a Katolikus Tu-
domány és Kultúra napját. En-
nek során idén Balogh Ferenc, 
a Főegyházmegyei Könyvtár 
igazgatója tartott online tár-
latvezetést. Az eseményről a 
Szent István Televízió munka-
társai készítettek kisfilmet.

HÍREK
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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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Reményik Sándor

A kereszt 
fogantatása

A Szentlélek nagy fergeteg-köpenyben 
A Libanonra szállott.
A Libanon csúcsán egy cédrus állott. 
Törzse obeliszk, feje korona.
A Szentlélek ráharsogott: Te fa! 
Máriától, a Szűztől most jövök, 
Csírázik immár az Isten fia,
És áldott ő az asszonyok között. 
Most rajtad a sor: ím, vihar-kezemmel 
Megáldalak: légy terhes a kereszttel! 
Légy te is áldott minden fák között,
Érezd, hogy nő benned a feszület, 

Éveid: a Megváltó évei,
Míg utatok egykor összevezet. 
Rajtad csorogjon végig Krisztus vére, 
Kidöntve majd magányod vadonából 
Állítsanak a világ közepébe.
Ott állj majd minden árva faluvégen, 
Ott függj a cellák kietlen falán, 
Ős-fádnak ezer apró másaképen. 
Forgácsolódj szét millió darabra,
A Szabadító tekintsen le rólad 
Millió megbilincselt életrabra, 

A Szentlélek nagy fergeteg-köpenyben 
Tovazúgott a Libanon felett, 
Zúgásában ezer fa reszketett,
Ordító erdőn ment harsogva át, 
Csak egy fa értette meg a szavát, – 
Lehajlott óriási koronája: 
Kereszt-sorsának megadta magát. 

A HÓNAP VERSE
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Gáspárné Ali Júlia szakvizs-
gázott angol-hittan szakos peda-
gógus a Szent Gellért-díj arany 
fokozatát vehette át Ternyák 
Csaba egri érsektől a tanévnyi-
tón. A tanárnő  2003-tól dolgo-
zik a mezőkövesdi Szent István 
Katolikus Általános Iskolában, 
2010-től igazgató-helyettesként 
segíti a katolikus iskola ügyét. 

Amint a Nyeste István igazga-
tó által jegyzett laudációból ki-
derült: munkáját nagy szakmai 
felkészültség, alaposság, lelki-
ismeretesség jellemzi. Nagyon 
sok tanítványa köszönheti neki 
a nyelvvizsgáját. Hitében elkö-
telezett, a Szent László Plébánia 
egyházközségi képviselőtestüle-
tének tagja.

„Azért vagyok pedagógus, 
hogy a természetnek nyers gyé-
mántját, szép vigyázattal, csend-
ben csiszoljam kristályba” – idé-
zi Németh Lászlót, az ismert ma-
gyar írót és pedagógust. Majd 
így folytatja a bemutatkozást: 
1975. július 9-én születtem Me-
zőkövesden. Két öcsémmel vallá-
sos neveltetésben részesültünk. 
Kisebbik testvérem, László éve-
ken keresztül ifjúsági hittanos-
ként teljesített zenei szolgálatot a 
diákmiséken, majd a Szent Lász-
ló Kórus tagjaként tevékenyke-
dett. Jómagam is a gimnáziu-
mi évek alatt kapcsolódtam be a 
Szent László Egyházközség életé-
be. Az együtt szervezett keresz-
tény bálok, közös kirándulások 
és táborok, a kamilliánus sze-
retetszolgálat keretében végzett 
karitatív munka szép emlék-
ként élnek emlékezetemben. A 
mezőkövesdi Szent László Gim-
názium elvégzése után 1994-től 
1999-ig a Veszprémi Érseki Hit-

tudományi Főiskola hittantanár-
és szociális munkás szakán foly-
tattam tanulmányaimat. Majd 
az egri Eszterházy Károly Főis-
kolán szereztem angol szakos ta-
nári diplomát. A veszprémi főis-
kolai évek alatt folyamatosan ta-
nítottam hittant értelmi fogyaté-
kosok bentlakásos intézetében, 
és szociális munkás éves gya-
korlatomat is a veszprémi Bár-
czi Gusztáv Általános Iskolában 
teljesítettem. Ekkor lelkipásztori 
kisegítőként teljesítettem végzős 
hallgatóként szolgálatot Nagyvá-
zsonyban és az egyházközség-
hez tartozó fíliákban. Az itt el-
töltött évek, a megismert kivá-
ló paptanáraim személyisége, 
az értelmileg sérült gyerekekkel 
folytatott munka, valamint el-
hunyt pedagógus nagyszüleim 
közösségteremtő és „lélekmen-
tő” munkája Mocsolyáson és Pá-

nyokon nagy hatással voltak éle-
temre is. Nagy örömmel tölt el, 
hogy Nemcsák Károly színmű-
vész szinte minden interjújában 
megemlékezik nagyszüleimről, 
a Kugler tanító házaspárról.

Pályakezdőként a Jézus Szí-
ve Plébániához tartozó sályi 
egyházközségben, majd a Szent 
László Egyházközség akkori 
egyik fíliájában, Mezőnyárádon 
tanítottam hittant, mielőtt Me-
zőkövesdre kerültem. 1999-ben 
házasságot kötöttem, férjem az-
óta is hűséges támaszom mun-
kámban, három gyermeket ne-
velünk.  Munkámban a követ-
kező szentírási idézetet szeret-
ném követni: „Törekedj, hogy az 
Isten színe előtt megbízható ma-
radj, munkás, akinek nincs mi-
ért szégyenkeznie, s aki az igaz-
ság hirdetésében a helyes úton 
jár” /2Tim 2,15/. Homa János

Egy mezőkövesdi Szent Gellért-díjas 
pedagógus hitről és nevelésről

Nagyon sok tanítványa köszönheti neki a nyelvvizsgáját… 

Nagyböjt, keresztút

A katolikus hívek ebben az év-
ben is felajánlhatják a Magyar 
Katolikus Egyház javára szemé-
lyi jövedelemadójuk 1%-át. 

Ezúton is szeretnénk köszö-
netet mondani híveinknek és 
mindazoknak, akik személyi jö-
vedelemadójuk 1%-áról már az 
elmúlt években is a Magyar Ka-
tolikus Egyház javára rendel-
keztek, amelynek technikai szá-
ma: 0011. Akik az elmúlt évben 
rendelkeztek az egyház javá-

ra adófelajánlásukról, és ezt az 
idén is fenntartják, nincs szük-
ség újabb rendelkezésre. 

Lehetőség van a személyi jö-
vedelemadó második 1%-ának 
felajánlására is, amellyel egyhá-
zi alapítványt támogathatnak. 
Főegyházmegyénk híveitől azt 
kérjük, hogy támogassák az Eg-
ri Főegyházmegyei Alapítványt 
a 18573903-1-10 adószámon. To-
vábbi információk találhatók a 
www.katolikus.hu honlapon. 

Rendelkezzen adója 
1 százalékáról!

,,Bocsásd meg 
bűneinket...’’
,,Bocsásd meg bűneinket...’’
Uram, bocsásd meg vétkeinket.
Nem úgy, ahogy mi szoktunk
megbocsátani,
kényszeredetten, vagy számítgatva,
hanem a Te irgalmasságod
(nagylelkűséged) szerint.
Bocsáss meg úgy, hogy szelídjóságoddal
és gyöngeségeddel találkozzunk.
Taníts meg, kérünk, megbocsátani
azoknak is, akikkel kenyerünket
megosztjuk,
nehogy a szégyen csüggedése
rajtunk erőt vegyen.
Ments meg, Uram,
minden gőgös moccanástól,
a lenézéstől, méltatlankodástól és
a képmutató jóságtól is.
Segíts hozzá,
hogy magamnak is meg tudjak bocsátani.
Add meg, hogy egymásnak adott
bocsánatunk
a tiédhez legyen hasonló.
Uram, bocsásd meg a mi vétkeinket! 

(Godfried Danneels bíboros nagyböjti imája)

Reményik Sándor (Kolozsvár, 
1890 – Kolozsvár, 1941) költő, 
az erdélyi magyar líra kiemelke-
dő alakja. A legenda szerint Ádám 
fia, Szet az ősatya sírján elültetett 
egy Édenkertből származó magot, 
amelyből hatalmas és igen hosz-
szú életű cédrus fejlődött ki, hogy 
ebből a fából készüljön Krisztus 
keresztje.


