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Megjelenik
minden hónap
első szombatján

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

Új templom Mocsolyáson

Megkezdődött a Szinódus
egyházmegyei szakasza
A világ minden egyházmegyéjében október 17-én vette kezdetét a 2023-as vatikáni püspöki szinódushoz vezető
szinodális folyamat.
Az Egri Főegyházmegyében
Ternyák Csaba érsek az egri bazilikában a 10 órai szentmisén
hirdette meg a 2023-ig tartó folyamat kezdetét. Szentbeszédében elmondta, hogy Ferenc pápa 2023-ra hívja össze a püspöki szinódust. A Szentatya úgy
rendelkezett, hogy erre a nagy
egyházi összejövetelre minden
egyházmegyében készüljenek.
Ternyák érsek rámutatott: a
Szentatya azt akarja, hogy nyíljunk meg a Szentlélek indítására, és vállaljuk fel azt a küldetésünket, amely minden megkeresztelt emberé, vagyis felelősség az evangéliumért, a misszióért, az egész egyházért. Így lehetünk aktív részesei az egyház
életének. A plébániákon, kisebb
közösségeinkben, és a lelkiségi mozgalmakban, nők és férfiak, fiatalok és idősek, mindannyian meghívást kapunk arra, hogy meghallgassuk egymást, hogy meghalljuk a Szentlélek sugallatait, aki azért jön,
hogy emberi erőfeszítéseinket
irányítsa, életet és életerőt leheljen az egyházba, és közösségeinket megerősítse. Egy meghívót küldött az egész egyháznak a pápa, amely fel akar rázni bennünket megszokott vallásosságunkból és közös gondolkodást, egyfajta pezsgést akar
elindítani. A cél, hogy egyre inkább olyan közösséggé formálódjunk, amely felvállalja küldetését, felelősséget érez az egész
egyházért és részt vesz a mis�szióban. Ferenc pápa hangsúlyozta: nem új struktúrákról
van szó, a meghirdetett püspöki
szinódus nem parlament, nem
is közvéleménykutatás, hanem
olyan egyházi esemény, ahol a
főszereplő maga a Szentlélek.
Az egyháznak állandó megújulásra van szüksége ahhoz,
hogy az evangéliumot minél
több emberhez el tudja vinni.
A 2023-as szinódus címe: „Egy
szinodális egyházért: közösség,
részvétel és misszió”. A Szentatya lehetőséget akar nyújta-

ni a párbeszédre, és arra hívja az egyházat, hogy újra felfedezze szinodális természetét. A
fentiek értelmében szeretném,
ha az Egri Főegyházmegyében
is együtt haladnánk a pápa által mutatott úton. A mai ünnepélyes szentmisével nálunk is
megkezdődik a szinódus egyházmegyei szakasza – mondta
az egri érsek.
Végezetül hozzátette: éljük
meg a szinódusra való felkészülést kegyelmi időszaknak. Legyen ez alkalom egymás meghallgatására, a Szentlélek befogadására, az imádságra, az elcsendesedésre. Kövessük életünkben Isten stílusát, legyünk
a közelség, az együttérzés és a
gyengédség egyháza! Vezessen
bennünket ezen az úton a Szentlélek Úristen!
Október 17-én Erdő Péter bíboros is meghirdette az Esztergom-Budapesti
Főegyházmegyében a szinodális folyamatot, a szinódusra való előkészületet. Hogyan tudjuk Krisztus örömhírét legjobban átadni annak a világnak, amelyben
élünk? – tette fel a kérdést a bíboros, majd így folytatta: erre
keressük a választ, mégpedig
úgy, hogy tudatában vagyunk,
minden megkeresztelt ember
megkapta a Szentlélek ajándékát. Ezt az ajándékot a bérmálás megerősíti, az egyházi rend
szentsége pedig, nemcsak fokozatban, hanem lényegileg is kibővíti. Ezért mindenki a maga
küldetésében járul hozzá Egyházunk közös feladatának teljesítéséhez. Ehhez pedig mindannyiunk részéről áldozatkészségre van szükség, személyes
szeretetkapcsolatra Krisztussal, aki küldetésünk tartalma
és erőforrása.
Amikor a következő hónapokban összehívjuk az egyházmegyei testületeket, például a papi szenátust, a pasztorális tanácsot, az egyházközségi képviselő-testületek vezetőit, vagy
az egyes plébániákon működő
képviselő-testületeket és más
közösségeket,
mozgalmakat,
akkor ennek a közös feladatnak
a konkrét témáiról fogunk taHoma János
nácskozni.

Stella Üdülő a Mátrában
Átadták a Stella Katolikus
Egyházi Üdülő új épületszárnyát Mátraszentimrén, melyet
Erdő Péter bíboros, esztergombudapesti érsek áldott meg október 4-én, hétfőn.
Az eseményen jelen voltak a
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai, valamint a magyar kormány részéről Semjén
Zsolt miniszterelnök-helyettes,
a KDNP elnöke és Soltész Mik-

lós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára.
Az új épületszárnyban 25
szoba és egy lakás is épült, a
21. századhoz méltó, modern kiszolgáló-létesítményekkel: gondozott udvarral, tűzrakó hel�lyel, wellness-részleggel. A beruházás kormányzati támogatással valósult meg a fenntartó
Egri Főegyházmegye által.

Fotó: Federics Róbert

A templom új oltárának szentelése

Érseki szentmise keretében
szentelték fel október 16-án a
Kisgyőrhöz tartozó Mocsolyás
új templomát – a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei település
védőszentje után – Sarlós Boldogasszony tiszteletére.

A templom építésére a Mocsolyástelepről származó Nemcsák
Károly színművész, a József Attila Színház igazgatója és keresztlánya indított gyűjtést. A
közadakozás mellett egyházi és
állami támogatás tette lehetővé,
hogy elkészüljön a templom.
Ternyák Csaba egri érsek így
fogalmazott: „Örömmel jöttünk
össze, hogy felszenteljük az új
templomot, hallgassuk hittel Isten igéjét, hogy a közösség lelki templommá növekedjen és az
oltár körül összegyűlve gyarapodjon az égi szeretetben.” Ezután meghintette a híveket és
a templom falait szenteltvízzel.
A főpásztor homíliájában a
Szentleckére, Pál apostol szavaira utalva rámutatott: mi is templom vagyunk, az élő egyház élő
kövei, egymásra épülve. Nagy
dolog, amikor egy falu templo-

mot épít, hiszen a templom az
első és legszebb ház minden településen. Itt Mocsolyáson szó
szerint így van, hiszen ez az első épület, amikor megérkezünk
a faluba – emelte ki az érsek. –
Ritkán adatik meg egy püspök
életében is, hogy templomot
szentelhet, egy közösség életében pedig egyedi, örökre megmaradó emlék.
Ez nem egy imaház, ennek lakója van: a templomszenteléssel
Krisztus beköltözik és itt marad
közöttünk. Ő az örök élet kenye-

re, mellyel élve gyarapszik bennünk minden, ami krisztusi –
hangsúlyozta Ternyák érsek.
A főpásztor köszönetet mondott mindazoknak, akik a
templom építésén munkálkodtak: Nemcsák Károly színművésznek, aki élére állt a kezdeményezésnek, melynek nyomán a kormány is támogatta az
építkezést. Köszönetet mondott
Tállai András miniszterhelyettesnek a segítségért; a híveknek az imádságokért; a Szent
Ferenc Kistestvéreinek pedig,

mint templomépítő lelkipásztoroknak.
Sok nyelvben a templomot és az
Egyházat egyazon szó jelenti, s mi
is tudjuk, hogy a templom az egyház, a mi közösségünk – mutatott
rá szentbeszéde végén az érsek.
„Az oltárt és a házat, melyet
szolgálatunk által megkenünk,
szentelje meg erejével az Úr,
hogy látható jelként hirdesse
Krisztus és az Egyház titkát” –
e szavakkal folytatódott a templom szentelése. A szentáldozás
után pedig a tabernákulumot is
megszentelte az érsek.
Az egyházközség nevében
Ócsai Barnabás plébános fejezte ki köszönetét mindazoknak,
akik fáradhatatlanul dolgoztak
azon, hogy a templom felépülhessen. Megköszönte, hogy a
kormány a költségek nagy részének vállalásával jelét adta
annak, hogy elkötelezett a keresztény értékek megőrzésében
és továbbadásában. Kisgyőr polgármesterének, Kékedi László
Vilmosnak is köszönetet mondott az ügy folyamatos és elkötelezett támogatásáért.
Bérczessy András

Felhívás maszk viselésére a templomokban
A Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége nemrégiben közleményt adott ki
arról, hogy az oltások mellett zárt térben
szükség van az orrot és szájat eltakaró
maszk és kézfertőtlenítő használatára is.

A

történészek szerint a középkorban voltak olyan
trappista kolostorok, amelyekben ezt a köszöntést használták: memento mori, gondolj a halálra. Számunkra furcsa és bizarr ez a szokás. A modern kor
embere, ha csak teheti, nem gondol a halálra. Manapság az emberek többsége már kórházban
hal meg, az egészségügyi személyzeten kívül alig van tanúja
halálának, legföljebb az a beteg,
aki a szomszédos ágyon fekszik.
A temetés gondját is átvették a temetkezési vállalatok. Egyes országokban már külön iparággá
fejlődött a halottakról való gondoskodás, de valójában ennek is
az a célja, hogy az élők figyelmét
elterelje a halálról.
November a halottak hónapja. Nemcsak Mindenszentek ünnepén és Halottak napján, hanem az egész hónapban talán
gyakrabban gondolunk elhunyt
szeretteinkre, és egyúttal a ha-

A COVID-19 és a közelgő influenzajárvány, valamint az őszi megfázások miatt
köhögő, tüsszögő, náthás testvéreink kerüljék közösségi alkalmainkat! Papjaink,
híveink és saját egészségünk megőrzése

érdekében a szentmiséken és más közösségi összejöveteleinken ismét használjunk
maszkot – kéri október 21-i felhívásában
Ternyák Csaba érsek, az Egri Főegyházmegye főpásztora.

JEGYZET
lálra, az emberi élet mulandóságára. A temetőben nem nyugtat meg bennünket a sokszor elhangzó, szokásos sztereotípia: ez

nem az örök élet lehetőségére
is emlékeztet bennünket. Arra,
hogy Isten, a mi mennyei Atyánk
Jézus Krisztus által mindnyájun-

Memento mori
az emberi élet rendje, előbb vagy
utóbb mi is mindnyájan sorra kerülünk. Több és komolyabb magyarázatra és vigasztalásra vágyunk, amikor szeretteink koporsója mellett állunk vagy pedig a
temetőket járjuk. Charlie Chaplin, a nagy komikus szerint minden élőlény közül csak az ember
tudja előre, hogy meg fog halni,
mégis egyedül az ember tud nevetni. „Megnevettetni az embert,
annyi, mint elterelni a figyelmét a
halálról. Ez minden célom és vágyam.” - Nyilvánvaló, hogy nem
ez az igazi megoldás.
November hónapja nemcsak a
halálra és a mulandóságra, ha-

kat meghívott az örök életre. A
megváltó Jézus ígérete nemcsak
a bibliai Mártát, hanem bennünket is vigasztal és bátorít: „Én
vagyok a feltámadás és az élet:
aki bennem hisz, még ha meg
is halt, élni fog.” (Jn 11,25). Jézus feltámadása és ígérete alapján hittel valljuk, hogy földi életünk megváltozik, de meg nem
szűnik. Bár megszomorít bennünket a halál kényszere, de az
ígért örök élet megvigasztal minket. A hit és a kegyelem ugyanis
nem feltétlenül változtatja meg a
halál természetes lefolyását, nem
szünteti meg a halálfélelmet és
az elválás fájdalmát, de érthetőb-

bé és elfogadhatóbbá teszi számunkra. A hit és a keresztség által Jézus Krisztushoz kapcsoltuk
az életünket, jelenünket és jövőnket. Az Ő ígérete alapján megalapozottan reméljük azt, hogy
ha követjük őt életünkben, halálunkban, akkor követni fogjuk őt
a feltámadásban is.
rre utal Pál apostol is,
amikor a következőt írja
a tesszalonikai híveknek: „Ha Jézus, mint ahogy his�szük, meghalt és föltámadt, akkor Isten azokat is, akik Jézusban hunytak el, vele együtt föltámasztja” (1Tessz 4, 14). Ez a mi
hitünk, és ez a reménységünk a
gyász napjaiban. Nagy áldás lenne számunkra, ha mi is úgy tudnánk a halálra gondolni, mint
Gárdonyi Géza: „A halál nékem
nem fekete börtön, nem fázlaló,
nem is rút semmiképpen, egy ajtó
bezárul itt-lenn a földön, s egy
ajtó kinyílik ott-fenn az égen, ez a
Dolhai Lajos
halál” (Halál).
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Caritas Hungarica
Díjat vehettek át
BUDAPESTEN, a Magyar Szentek
templomában október 9-én
tartott országos díjátadó ünnepségen az Egri Főegyházmegye karitász önkéntesei közül: Bódis Alajosné, Magyar
Lászlóné, Thurzóné Mustos
Ildikó, Zsidó Zoltánné Caritas
Hungarica Díjban részesült.
Országosan 47-en vehették át
ezt a kitüntetést a Katolikus
Karitászban végzett áldozatos
munkájukért.

Könyvbemutató
és kiállítás
A KORONAVÍRUS-JÁRVÁNY miatt
az eredetileg tervezettől egy
évvel később szervezték
meg azt a programot, melyen Platthy Iván nyugalmazott
címzetes egyházügyi államtitkár „Párbeszéd az emberért,
emlékeim az egyházakról és
a társadalomról” című könyvét mutatták be, s megnyitották édesapja, néhai Platthy
György pécsi festőművész
kamarakiállítását az Egri Érseki Palotában.

Közösen imádkozták
a rózsafüzért
MINTEGY négyszáz helyi, valamint szerencsi, sárospataki és
szikszói egyházi iskolás tanuló
imádkozott együtt 2021. október 18-án, Sátoraljaújhelyen,
a Szent István Templomban az
„Egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért” programhoz
kapcsolódva. Az eseményt a
Szent Imre Katolikus Iskolarádiós Hálózat szervezte, a
Szent István Rádió közvetítésén és a Szent István Televízió
Youtube csatornáján keresztül bárki bekapcsolódhatott a
közös imádságba. Bérczessy
András igazgató, főszerkesztő elmondta: a rádiós hálózat
először 2018-ban szervezett
Egerben nagyszabású programot, majd Miskolcon és Jászberényben hívták imára a fiatalokat.

Közösségi házat
áldottak meg
ÜNNEPI szentmisét mutatott
be Mádon Juhász Ferenc kanonok, pasztorális helynök,
abból az alkalomból, hogy elkészült a plébánia közösségi háza. A szentmise után a
Szent Erzsébet Közösségi Ház
udvarán Szűcs Zoltán plébános felidézte: korábban egy
romos épület, istálló, konyha és garázs volt itt, amely
most zarándokszálláshelyként is működik. A rekonstrukcióhoz a forrást első ütemben
az Egri Főegyházmegye és
Mád község önkormányzata
biztosította. Majd a plébános
felkérte Juhász Ferenc pasztorális helynököt, hogy áldja
meg az épületet.

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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Érseki szentmise a
Karitász évfordulóján
Kazincbarcikán mutatott be
szentmisét a Don Bosco Sportközpontban
október
2-án
Ternyák Csaba egri érsek a Karitász ünnepségén. Árvai Ferenc,
az Egri Főegyházmegyei Karitász igazgatója köszöntötte a kettős évfordulón, a Karitász alapításának 90., újjá alapításának
30. évfordulóján megjelenteket.
Köszönetet mondott az egyházmegye főpásztorának, mint a
Karitász legfőbb támogatójának
a jelenlétért és a sok segítségért.
Az érsek szentbeszédében
a Nemzetközi Eucharisztikus
Kongresszus jelmondatára –
„minden forrásom belőled fakad” (Zsolt 87,7) – utalva rámutatott: most itt vagyunk a forrásnál, az Eucharisztiánál, a szentmisében Jézus Krisztust ünnepeljük, neki adunk hálát és tőle kérünk segítséget az előttünk
álló évtizedekhez. A Szentatya
arra emlékeztetett bennünket,
hogy merítsünk bátran ebből a
forrásból, és ha már egyszer me-

A tevékeny szeretet gyakorlása a Karitász munkatársak hivatása

rítettünk belőle, adjunk azoknak, akik szomjaznak. A világban rengeteg szomjazó van,
nem csak azért, mert az ivóvizet tönkretettük, hanem van
egy másfajta szomjúság is, ami
ott él az emberekben és ezt Jézus Krisztus evangéliuma és

az Eucharisztia tudja csillapítani. Ezt segíti a tevékeny szeretet gyakorlása, mely a Karitász
munkatársak s mindannyiunk
sajátos hivatása. Az evangélium hirdetését, a szentségek
erejét az hitelesíti a világ előtt,
amit a szeretet cselekedeteivel

A HÓNAP VERSE
Juhász Gyula

Consolatio

Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.
Ők itt maradnak bennünk csöndesen még,
Hiszen hazánk nekünk a végtelenség.

képesek vagyunk megvalósítani. Ezt értik, látják, felfogják
az emberek, ez csillapítja leginkább a szomjúságot. Bátorítalak
benneteket arra, hogy legyetek
hűségesek ebben a segítő munkában! Karoljátok fel a rászorulókat, abból a forrásból, amiből
ti is isztok, merítsetek ti is a rászorulóknak.” Jézus Krisztus
ebben példa számunkra, aki
nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem, hogy ő szolgáljon. A szentek példája is ezt
igazolja, kiváltképpen Szent Erzsébet, egyházmegyénk nagyszerű szülötte. Lelkesítsen bennünket az ő példája, hogy megadjuk mindenkinek azt, amire szüksége van. Hálásak vagyunk, hogy Jézus Krisztushoz
tartozunk, hogy meghívott bennünket szolgálatára. Legyünk
jó emberek Szent Erzsébet, Teréz anya, Boldog BatthyányStrattmann László és a többi segítő szent mintájára.
B. A.

Emlékük, mint a lámpafény az estben,
Kitündököl és ragyog egyre szebben
És melegít, mint kandalló a télben,
Derűs szelíden és örök fehéren.
Szemünkben tükrözik tekintetük még
S a boldog órák drága, tiszta üdvét
Fölissza lelkünk, mint virág a napfényt
És élnek ők tovább, szűz gondolatként.
Juhász Gyula (1883–1937)
hazánk egyik legismertebb költője, a magyarság sorsának egyik
legjelentősebb lírai kifejezője.
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Száz év kegyelmeiért adtak hálát Örökfogadalmat tettek
100 éves az egri Andrássy
György Katolikus Közgazdasági
Technikum, Gimnázium és Kollégium. A kerek évfordulót a minorita templomban szentmisével, a Hotel Egerben gálaműsorral ünnepelték.
Rozmán Éva, az intézmény
igazgatója a szentmise előtt
mondott köszöntőjében úgy fogalmazott: egy intézmény vezetőjének és tantestületének feladata a rájuk bízott fiatalok értelmének lángra lobbantása,
a Jóistentől kapott tehetségük
maximális kibontakoztatására.
Fontosak a versenyek, az elért
helyezések, a megszerzett pozíciók, de a lelkek formálása ennél többet jelent. Nincs szebb feladat, mint erősíteni a diákokban
az emberséget, mindazon emberi jellemzőket, amelyek nélkül
nem tudunk élni, a szeretet, a
tisztelet képességét, a megbízhatóságot, a becsületességet.
Ternyák Csaba érsek szentbeszédében a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra utalva
azt mondta: az eucharisztiában
mindig hálát adunk, így most a
Szmrecsányi Lajos érsek alapította iskoláért tesszük. Az intézmény azóta is neveli, szolgálja a
fiatalokat, akiket szüleik az iskolára bíznak. A múlt nemcsak
kötelez, hanem egyúttal a jövőt
is kijelöli. Óriás Nándorról, az első igazgatóról utódja, Angyal János fogalmazta meg a következőket „legnagyobb teljesítménye
az egészséges közszellem, amit
az iskolában a tanárok és diákok körében terjesztett.” Tulajdonképpen ez a feladata ma is az
Andrássynak.
Egy ferences templomban vagyunk Szent Ferenc ünnepén,

akit az életszentség óriásának
nevezett XVI. Benedek pápa. Ő a
mai fiatalok számára is példa lehet, a maga lázadásával, ahogy
egy gazdag kereskedő fiaként
a Szentírást követve szétosztotta javait és a szegényeknek
szentelte életét. Nem azt üzeni
az ő személye, hogy a gazdag-

la száztagú kórusa énekelt a Dobó téren.
Az intézmény zászlóját vivő diákok vezetésével a következő ünnepi helyszínre, a Hotel Eger konferenciatermébe vonultak a vendégek, ahol gálaműsort adtak,
melyen az iskola alkotó közösségei mutatták meg tehetségüket.

Az iskola kamarazenekara kísérte az Irodalmi Színpad szereplőit

ság rossz és a szegénység jó, azt
mutatja, hogy összetartozunk
és közösen jó célokat kell szolgálnunk. Csak a többi emberrel együtt lehet a boldogságot
megtalálni, ha tudatosan válunk hasznossá, egymást szolgálva. A mai evangéliumban
az irgalmas szamaritánus története tárul elénk, ebben a tanításban Jézus megfordítja a látásmódunkat: nem az a fontos,
hogy nekem ki a felebarátom,
hanem az, hogy én vagyok felebarátja, segítője a rászorulóknak. Ki kell lépni önmagunkból
és a másik embert kell középpontba állítani – hangsúlyozta
Ternyák érsek.
A szentmise után az Andrássy diákjai élőképen jelenítették
meg az iskola címerét és az isko-

Az eseményen Rozmán Éva
igazgató a jeles elődök munkáját méltatta, s felidézte az intézmény történetének fontos pontjait. Mint mondta: 2011-ben,
a 90. évforduló után keresték
fel Habis László polgármesterrel Ternyák Csaba egri érseket,
s kezdeményezték, hogy az intézmény újra a főegyházmegye
fenntartásába kerüljön, s a következő évben ez meg is történt.
Czibere Zsolt, iskolalelkész
úgy fogalmazott: az Andrássy az
„értetek és sokakért” iskolája, a
közösség iskolája. Az ünnepségen köszöntötték a kiemelkedő
teljesítmény elérő diákokat és
tanárokat, átadták az „Év tanára” és az „Év diákja” díjakat, valamint az Óriás Nándor emlékBérczessy András
érmet.

Új tornatermet áldottak meg Mezőkövesden
A Jézus Szíve Római Katolikus Plébániatemplom felszentelésének 20. évfordulóját október
13-án ünnepelték, s ehhez az alkalomhoz kapcsolták a Szent
István Katolikus Általános Iskola elindulásának és a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat mező-

kövesdi csoportja megalakulásának 30. évfordulóját.
Veres András győri püspök,
a Magyar Katolikus Püspöki
Konferencia elnöke 30 évvel ezelőtt káplánként szolgált az egyházközségben, és bábáskodott
mind az iskola, mind a Máltai

Szeretetszolgálat Csoport elindulásánál. Az ünnepi alkalom
kapcsán történt a Szent István
Katolikus Általános Iskola bővítésének és új tornatermének
megáldása az iskolában, majd
hálaadó szentmisét mutatott be
Veres András püspök.

A Szent Ferenc Kisnővérei
szerzetesközösség három tagja:
Hidasi Viktória Veronika nővér,
Rétháti Ildikó Bernadett nővér,
Szerző Rita Judit nővér tettek
örökfogadalmat a Miskolc Mindszenti templomban 2021. október 3-án, kérve az Úrtól, hogy Őt
a szent egyszerűség, alázatosság
és szegénység útján járva mindhalálig követni tudják.
Ternyák Csaba érsek úgy fogalmazott homíliájában, hogy
igazat kell adnunk Ferenc pápá-

nak, aki azt mondta: ahol szerzetesek vannak, ott öröm van. Akkor lehetünk az evangélium hiteles képviselői, ha vannak olyan
közösségek, akik tudatosan élik
az öröm evangéliumát a megsavanyodott, panaszkodó, gondokkal küszködő világban. Az öröm
bennünk van, mert megváltott
emberek vagyunk. Szent Ferenc
naiv, egyszerű öröme át kell hasson bennünket. Szent Ferenc
Kisnővérei is ezt sugározzák, hála és köszönet ezért nekik.

Új fogadalmas lépett a Krisztus Király Szolgálóleányai Közösségbe október 10-én. Egerben a Jézus Szíve templomban a közösséghez
tartozás jeleként örökfogadalmat tett Szabolcsi Mária, aki arra tett
ígéretet, hogy világi élete során a tisztaság, a szegénység és az engedelmesség evangéliumi tanácsait valósítja meg. Az ünnepi szentmisét Ficzek László általános helynök mutatta be.
Az Ancillae Christi Regis, azaz a Krisztus Király Szolgálóleányai
Közösséget Bécsben Leopold Engelhart kanonok alapította 1926-ban
hat női taggal, akik akkor aktív munkatársai voltak a lelkészi munkában. A mozgalom tagjai a világi életben teljesítenek szolgálatot és
napjainkban több országban is jelen vannak. Életüket az Egyház és
a felszentelt papok szolgálatára szánják.
Hazánkban is egyre többen csatlakoznak a közösséghez, melynek
székhelye Nyíregyházáról átkerült Egerbe. Soraikba hajadonok mellett befogadnak özvegyasszonyokat is.

Igazgatói értekezletet
tartottak Egerben
Az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő köznevelési intézmények és szakképző intézmények igazgatóinak tartott
értekezletet az Egyházmegyei
Katolikus Iskolák Főhatósága.
A programnak ezúttal az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, a Líceum épülete adott otthont. A kápolnában szentmisével kezdődött az értekezlet, melyet Ternyák Csaba egri érsek
mutatott be.
Az értekezlet a Líceum dísztermében folytatódott, elsőként
Lóczi Tamás atya, az EKIF elnöke szólt a jelenlévőkhöz. Elmondta, hogy az idei tanév mottója - „Péter hitével tekintünk Jézusra” - határozza meg az egész
tanévet. Hangsúlyozta, fontosnak tartják, hogy a középiskolás

diákok figyelmét az Eszterházy
Károly Katolikus Egyetemre irányítsák. Dr. Németh Zoltán osztályvezető a tanév feladatairól
szólt, részletezve az egyes területek várható nehézségeit.
Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona, az
egyetem rektora az intézmény
gazdag képzési kínálatát mutatta be. Dr. Novák István atya,
az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rektorhelyettese
elmondta: a jászberényi campus most révbe ért, a térség döntéshozói, társadalmi szereplői
örömmel vették, hogy az Egri Főegyházmegye fenntartásába került az intézmény.
Vízi János atya, főegyházmegyei ifjúsági referens az
ifjúságpasztoráció új útjairól
adott ismertetőt.

