
Talapzatával együtt nyolc mé-
ter magas „Betegek gyógyító-
ja” Mária-szobrot állítottak a 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 
Kisgyőr-Mocsolyástelep határá-
ban október 29-én.

A „Betegek gyógyítója” nevű 
alkotás Szabó Sándor szobrász-
művész munkája és Petró Attila 
adományából készült el. 

A Kisgyőr melletti Mocsolyás-
telep határában, a Mária Út mel-
lett került elhelyezésre és az Eg-
ri Főegyházmegye pasztorális 
helynöke, Juhász Ferenc áldot-
ta meg.  A dombok közé zárt fa-
lut mostantól elől a templom, 
túlvégen a messziről is látható 
szobor őrzi. 

A szobor „ötletadója” a telepü-
lésről származó Nemcsák Károly 
színművész, az alkotás elnevezé-
se pedig Ternyák Csaba egri ér-

sek gondolatát idézi, aki a Covid-
járvány idején híveit Szűz Má-
ria, a betegek gyógyítója oltal-
mába ajánlotta. Ócsai József Bar-
nabás plébános, a Szent Ferenc 
Kistestvérei szerzetesközösség 
tagja szervezőként segítette az 
ünnepség lebonyolítását.

DECEMBER ÜZENETE
„Harmatozzatok, egek, onnan felülről, és ti, fel-
hők, hullassátok közénk az Igazat! Nyíljék meg
a föld, és teremje az Üdvözítőt!”  (Iz 45,8)
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JEGYZET

Keresztelő Szent János az 
embert teremtő és üdvözíte-
ni akaró Istentől azt a hiva-

tást kapta, hogy felkészítse a vá-
lasztott nép fi ait a Megváltó eljö-
vetelére. Az evangéliumokból tud-
juk, hogy Ő ezt a sajátos üdvtör-
téneti hivatást és küldetést tuda-
tosan vállalta. Születésével, prédi-
kációjával, a bűnbánati kereszt-
ségével és vértanúhalálával Jé-
zus Krisztus előhírnöke lett. Nap-
jainkban pedig úgy is szoktuk őt 
emlegetni, mint az adventi idő-
szak egyik „lelki vezetőjét”, aki se-
gíthet bennünket a Karácsonyra 
való lelki előkészületben.

A Bibliában sok részletet talá-
lunk Keresztelő János személyé-
vel, származásával kapcsolat-
ban. Ezek a részletek azért olyan 
fontosak, mert a korabeli vallá-
sos emberek számára a szavait és 
a tetteit hitelesítik. Keresztelő Já-
nos egy papi nemzetség leszárma-
zottja. Apja Zakariás a jeruzsá-
lemi templom papja, anyja Erzsé-
bet pedig Szűz Mária rokona volt. 
Még a neve is üzenetet hordoz. 
Neve jelentése: Isten megkönyö-
rült. Ez utal arra, hogy megkönyö-
rült egy magtalan házaspár éle-
tén, és végül fi úgyermekkel aján-
dékozta meg őket. De arra is utal, 
hogy Isten megkönyörült népén, 
és elküldte a várva várt Szabadí-
tót. (Lk 1,68). 

Keresztelő János az ószövetség 
utolsó prófétája azt a küldetést 
kapta, hogy előkészítse az Úr út-
ját. Ezért már az Úr Jézus is „útké-
szítőnek” nevezte őt, Izaiás prófé-
ta szavait vonatkoztatva rá: „Őró-
la mondja az Írás. Nézd, elkül-
döm követemet előtted, hogy elő-
készítse utadat” (Lk 7,24) Azzal 
vált Jézus útkészítőjévé, hogy min-
dent megtett azért, hogy a válasz-
tott nép fi ait felkészítse a Megvál-
tó eljövetelére. Gyakran hivatko-

zott Izaiás próféta jövendöléseire, 
aki a legtöbbet jövendölt a Mes-
siás személyével és küldetésével 
kapcsolatban. Azokat az istenfélő 
zsidókat, akik hittel várták a Mes-
siás eljövetelét és bűnbánatot tar-
tottak, megkeresztelte, de tudatá-
ban volt annak, hogy „ő csak víz-
zel keresztel”, mert már eljött az, 
aki a Szentlélekkel fog keresztelni 
(vö. Jn 1,26-34).  Prédikációiban 
gyakran beszélt arról, hogy az 
emberek a bűn fogságában élnek, 
és ha nem változtatnak az életü-
kön, akkor Isten ítélete alá esnek; 
ebből a fogságból meg kell szaba-
dulni. A keresztség gyakorlatá-
val pedig azt tanította, hogy szük-
séges a megtisztulás és az új kez-
det, ha az ember az Istennel való 
kapcsolatát, és ezzel az életét is 
meg szeretné változtatni. 

Az Egyháznak is az a felada-
ta, hogy előkészítse az Úr 
útját, és hogy arra minket 

is felszólítson. Ezért az adventi 
szentmisék ismételten fi gyelmez-
tetnek bennünket, hogy lelkünk-
ben az Úr útját elő kell készíte-
nünk, ha azt akarjuk, hogy a ka-
rácsonyunk lelkiekben és kegyel-
mekben gazdag ünneplés legyen.  
Ez egészen konkrétan azt jelen-
ti, hogy végezzük el a karácso-
nyi szentgyónásunkat, mert csak 
a tiszta szívű emberek lelkében 
születhet meg a Megváltó Jézus a 
hit által. Keresztelő János példája 
arra is biztat bennünket, hogy ne 
csak a saját lelkünkben, hanem 
szeretteink lelkében is készítsük 
el az Úr útját. Szeretnénk hitün-
ket átadni gyermekeinknek, ter-
mészetesen nem tehetjük ezt úgy, 
mint ahogyan átadjuk a karácso-
nyi ajándékot. Csak arra vagyunk 
képesek, hogy a vallásos nevelés 
által lelküket alkalmassá tesszük 
Isten kegyelmének és a hitnek a 
befogadására. Dolhai Lajos

Keresztelő János

A november 20-án, Krisztus
Király ünnepén véget ért egy-
házi évet meghatározta a 
szinodalitás, a 2023-as püspö-
ki szinódusra való előkészület. 
Egyházmegyénk főpásztorával 
beszélgetve számos aktualitás 
szóba kerül.

— Főtisztelendő Érsek Úr! A 
leköszönő egyházi évről szól-
va, mit emelne ki az interjú kez-
detén? 

— Hála Istennek, a járvány 
visszavonulásával ismét meg-
nyílt a lehetőség, hogy közös-
ségi életet élhessünk. Idén 
már nyitva voltak a templo-
maink és nagyobb rendezvé-
nyekre is sor kerülhetett. Na-
gyon szép feladatot és élményt 
jelentett híveink, a résztvevő 
plébániáink és intézménye-
ink számára a bekapcsolódás 
a szinodalitási folyamatba. Is-
koláink közös Te Deumára 
Jászapátiban került sor, ahol 
egyházmegyénk egyik leg-
nagyobb temploma található. 
Szükség is volt erre, hiszen az 
egri Bazilika felújításának első 
üteme befejeződött, de székes-
egyházunk még nem alkalmas 
nagyobb tömegek fogadására. 
Isten gondoskodó szeretetének 
ajándéka, hogy idén 6 papot és 
2 diakónust szentelhettem fel. 
Közülük többen a 10 éve alapí-
tott Redemptoris Mater Misszi-
ós Szeminárium növendékei 
voltak. Ezek az események és 
számtalan egyházközségi ün-
nepünk az egyház év végén Is-
ten iránti hálára hangolja a szí-
vünket.

— Az év során gyakran ke-
rült szóba a 2021. évi budapes-
ti Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszus. A hívek közül a 
legtöbben még egy év távlatá-
ból is arról beszéltek, hogy ez 
az esemény, a pápalátogatással 
együtt új erőt, lendületet adott 
a Magyar Katolikus Egyháznak. 

— Az 1938-as budapes-
ti kongresszus hatása hosszú 
évekre, talán évtizedekre meg-
határozta egyházunk életét és 
erőforrásként ott élt híveink és 
papjaink lelkében még az öt-
venes években is. Reméljük, 
hogy a tavalyi kongresszus 
emlékét a vasárnapi plébániai 
szentmisék életben tudják tar-
tani. Azt szeretnénk, ha kato-
likus iskoláink idei mottója - 
amely a NEK-en és Ferenc pápa 
budapesti szentmiséjén felbuz-
dulva született, áthatná közös-
ségeink életét: „A szentmise a 
családok erőforrása”. A kong-
resszus himnuszának refrén-
je napjainkban különös aktu-
alitást nyert. Imáinkban gyak-
ran csendüljön fel a Krisztus 
Urunkhoz intézett kérés: „for-
rassz eggyé békességben min-
den népet s nemzetet”!

— Egyházmegyénkben is sok-
sok új kezdeményezésnek örül-
hettünk. Ezek egyike,  hogy az 
egri bazilika vasárnap 10 órakor 
kezdődő úgynevezett káptalani 
szentmiséin a város jeles kóru-
sai szerepelnek. 

— Nagy örömömre szolgál, 
hogy székesegyházunk felújí-
tásának első üteme befejező-
dött és augusztus 20-án már a 
felújított részben, a kupola alatt 
felállított ideiglenes oltárnál 
mutathattam be a szentmisét. 
Ezt az ünnepet emlékezetes-
sé tette egy zenekari, több eg-
ri és miskolci kórus közös elő-
adásában felhangzó szentmise, 
Joseph Haydn Paukenmesse-je. 
Halottak napján pedig Mozart 
Requiemje hangolt bennün-
ket a zenei élmény által is Is-
ten hullámhosszára. Ugyanez a 
szándék vezérel bennünket ak-
kor, amikor különféle kórusok 
szerepeltetésével próbálunk új 
stílust meghonosítani a 10 órás 
szentmiséken, amely egyszer-
re lelki és kulturális élmény a 
híveknek és a kórusok tagjai-
nak egyaránt.

 
— A főegyházmegyei kari-

tász ebben az évben is segítsé-
get nyújtott a rászorulóknak. 
Ha a helyzet úgy hozta, a kari-
tász munkatársai az ukrán hatá-
ron segítettek a menekülőknek. 
Érsek Úr, hogyan fogadta a ter-
vet, hogy többen közülük gya-
korlatilag kitelepültek az ukrán 
határra?

— Hálás vagyok nekik és 
azoknak a lelkipásztoroknak, 
akik felkarolják egyházközsé-
geikben ezt a szeretetszolgá-

latot és bátorítják híveink lel-
kesedését. Keresztény életünk 
és igehirdetésünk azáltal válik 
missziós erejűvé, ha bajbaju-
tott embertársainkon képesek 
vagyunk segíteni, amikor ár-
víz, szegénység, és háború mi-
att szenvednek, vagy előle me-
nekülnek. A karitász munka 
hitelesíti szavainkat és prédi-
kációnkat, amely enélkül csak 
zengő érc, vagy pengő cimba-
lom maradna. Isten áldja meg 
azokat a papjainkat és hívein-
ket, akik ezt megértik és esze-
rint cselekednek!

 
— Továbbra is folynak a temp-

lom, illetve a plébánia felújítá-
sok. Az elmúlt hónapokban is 
sok megújult templomot áldott 
meg. 

— A magyar kormány kü-
lönféle programjainak segít-
ségével számos kis lélekszá-
mú egyházközség került olyan 
kedvező helyzetbe, hogy pályá-
zati forrásból, önerőből és egy-
házmegyei támogatásból sike-
rült felújítaniuk ingatlanjai-
kat. Különösen a templomok 
felújítása jelentett nagy örömet 
a híveknek, akik főpásztoruk-
kal együtt akartak hálát adni 
a megvalósult fejlesztésekért. 
Örömmel fogadtam és fogadom 
el ezeket a meghívásokat, ame-
lyek a plébániák megerősödé-
sét szolgálják és alkalmat ad-
nak a közös ünneplésekre.

 
— Ismereteim szerint az egy-

házmegyék összevetésében a 
legtöbb katolikus iskola az Egri 
Főegyházmegyében működik, 
mely tavaly óta az egri Eszter-

házy Károly Katolikus Egyetem-
nek is fenntartója lett.  Hogyan 
értékeli a nevelési-oktatási in-
tézmények munkáját? 

— Az egyházmegye ki-
emelt célkitűzései közé tarto-
zik az ifjúság nevelésébe tör-
ténő bekapcsolódásunk. Első-
sorban kisebb városainkban 
és a hátrányos helyzetű térsé-
gekben jelent bátorítást a szü-
lőknek és az önkormányzatok-
nak az egyház jelenléte és sze-
repvállalása. Iskoláink mel-
lett számos településen új óvo-
da építését kezdtük meg, ame-
lyek lehetőséget adnak az arra 
igényt tartó szülők gyermeke-
inek modern körülmények kö-
zött történő vallásos nevelésé-
re. Az egri katolikus egyetem 
indításával pedig elődeim kö-
zel 300 éves szándéka valósult 
meg. Nagy kihívást jelent en-
nek a nagy hálózatnak a fenn-
tartása és felelős irányítása. 
Isten után elsősorban közvet-
len munkatársaimnak és ta-
nárainknak vagyok hálás em-
beri és szakmai helytállásu-
kért és fáradhatatlan szolgá-
latukért.

— Advent van. Karácsony-
ra készülünk. A háború okozta 
konfl iktusok miatt azonban so-
kan félve élik meg ezeket a he-
teket. Mit üzen napjaink embe-
rének itt és most Jézus Krisztus 
születése? 

— Jézus Krisztus most is úgy 
jön közénk, mint a béke feje-
delme. Amikor búcsúbeszédé-
ben azt mondja tanítványai-
nak: „békességet hagyok rátok, 
az én békémet adom nektek”, 
akkor hozzá teszi, „én nem úgy 
adom nektek, ahogy a világ ad-
ja” (Jn 14,27). Valóban! Az ő bé-
kéje nem egyszerűen a fegyve-
rek nyugalma, nem a háború 
hiánya. Ránk hagyományozott 
örökségének pozitív tartalma 
van. Az ő békéje akkor szüle-
tik meg bennünk, amikor szí-
vünkbe fogadjuk őt és evangé-
liumát. Gazdag és felséges ez 
az örökség (vö. Ef 1,18), igazi 
földbe ásott kincs, amelyre ha 
egyszer az egész emberiség rá-
talál, mérhetetlen gazdagság-
ra tesz szert. Ezt a gazdagsá-
got akár még számszerűsíte-
ni is lehetne, ha összeadnánk 
azoknak a háborúknak a költ-
ségeit, amelyek Jézus Krisztus 
ki nem váltott öröksége óta fel-
élték az emberiség erőforrása-
inak nagy részét, és megszám-
lálhatatlan ember halálának és 
szenvedésének okozói voltak. 
Kezdjük el mi, éljünk ezzel a 
hagyatékkal, és karácsonykor 
teremtsünk békét magunk-
ban, családunkban és tágabb 
környezetünkben!

— Köszönjük az interjút! 
Homa János

Adventi interjú Ternyák Csaba egri érsekkel

Teremtsünk békét magunkban, 
családunkban és
tágabb környezetünkben

Ternyák Csaba egri érsek Fotó: Huszár Márk



A keresztény családi életre 
nevelés jegyében tartottak kon-
ferenciát az Egri Főegyházme-
gye hitoktatói számára novem-
ber 10-12. között. A három na-
pos rendezvény szentmisével 
kezdődött a bazilikában, melyen 

a mintegy 400 résztvevő közö-
sen imádkozott, hogy a hitok-
tatók szolgálata egyre eredmé-
nyesebb, hatékonyabb legyen és 
bőséges gyümölcsöt hozzon. A 
szentmise főcelebránsa Ternyák 
Csaba érsek volt.

A Hotel Egerben zajló konfe-
rencián Bárdos Krisztián, a Fő-
egyházmegyei Kateketikai Kon-
zultációs Iroda igazgatója kö-
szöntötte a megjelenteket. Ki-
emelte, hogy a család fogalma 
alatt nemcsak a közvetlen roko-
ni kapcsolatot értjük, hanem a 
közös hit és a keresztség is ösz-
szeköt minket. Bárhol élünk a 
világban, egymás testvérei va-
gyunk. Feladatunk, hogy újra 
és újra felfedezzük a család épí-
tő jellegét, imádkozó közösség-
ként biztos alapokat kell adnunk 
a ránk bízottaknak.

Nyitó előadásában Ternyák 
érsek elmondta: papoknak, hit-
oktatóknak különleges feladata 
és célja a hit továbbadása. A pe-
dagógusok között a hitoktatók-
nak azért nehezebb a dolguk, 
mert nemcsak tárgyi tudást kell 
adniuk, hanem ami sokkal fon-
tosabb: a boldog élet útját kell 
megmutatniuk a gyermekek-

nek. Szelídséggel, szeretettel és 
jó példával kell a gyermekeket 
elindítani és kísérni Isten felé.

Hangsúlyozta, hogy a hittan-
órának nem egy újabb stressz-
forrásnak kell lennie a többi tan-
tárgy között, hanem a feltöltő-

dés, az örömforrás színterének. 
A család az elsődleges helye a hit 
továbbadásának, de a hitokta-
tók egyfajta pótszülőként pótol-
ni tudják azt, ami a vér szerinti 
rokoni kapcsolatokból kimarad. 
Végül reményét fejezte ki, hogy 
a hitoktatók katekétaként tevé-
kenykednek, vagyis hozzásegí-
tik a fiatalokat, hogy valódi élő 
közösséget és otthont találjanak 
az egyházközségeikben.

Dr. Racs Csaba, az Egri Hittu-
dományi Főiskola teológiai taná-
ra személyes emlékeit is meg-
osztotta a hallgatósággal. Mint 
mondta, ha kimarad a szülői, 
családi minta a hitre nevelés-
ben, a papok, a hitoktatók akkor 
is sokat tehetnek azért, hogy ezt 
a hiányosságot pótolják. 

A három napos konferencia 
előadói között volt Uzsalyné Dr. 
Pécsi Rita neveléskutató, Tornay 
Krisztina Petra nővér, a Bol-
dogasszony Iskolanővérek rend 
tagja, Dr. Guba András piaris-
ta szerzetes, a Sapientia Hittu-
dományi Főiskola innovációs 
és fejlesztési rektorhelyettese, 
valamint Szabó József főszé-
kesegyházi kanonok, miskolc-
diósgyőri plébános. Pap Ildikó
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Szent Erzsébet 
Napok
SÁROSPATAKON megtartották 
a XV. Őszi Szent Erzsébet Na-
pokat. November 13-án, va-
sárnap az ünnepi szentmi-
se főcelebránsa Barta Márton 
gyöngyösi káplán volt. Novem-
ber 18-án Karitász junior tago-
kat avattak.  A szentmisét Árvai 
Ferenc főegyházmegyei kari-
tász-igazgató mutatta be. Nov-
ember 19-én, Szent Erzsébet 
ünnepén Egyházmegyei szent-
ségimádási napot tartottak. 
Az ünnepi szentmisét Bárdos 
Krisztián, a Főegyházmegyei 
Kateketikai Konzultációs Iroda 
igazgatója, mezőkeresztesi plé-
bános celebrálta. Délután gyer-
tyás processzió vitte Szent Er-
zsébet ereklyéjét a bazilikától a 
várkápolnába, ahol a szentmi-
sét Puskárik Zoltán ináncsi plé-
bániai kormányzó mondta. 

Átadták a díjakat
AVILAI NAGY SZENT TERÉZ liturgi-
kus emléknapján, Budapes-
ten a Magyar Szentek Templo-
mában adták át idén a Caritas 
Hungarica díjakat, melyben 
harminchatan részesültek.  
Az Egri Főegyházmegyéből: 
Kallóné Szilvási Zita, Porga 
Lászlóné, Varga Lászlóné Tóth 
Erika Márta vehette át ezt a ki-
tüntetést.

Felújított plébánia
TEMPLOMBÚCSÚT tartottak 
Szentsimonban október 30-án. 
A szentmisét Ficzek László, az 
Egri Főegyházmegye általános 
helynöke celebrálta, majd meg-
áldotta a felújított plébániát. Az 
épület statikai megerősítése 
történt meg a felújítás első sza-
kaszában. A rekonstrukció a fő-
egyházmegye segítségével jö-
hetett létre, de a helyiek is na-
gyobb pénzösszeggel támogat-
ták a munkálatokat.

Érseki előadás
TERNYÁK CSABA egri érsek, az 
Eszterházy Károly Katolikus 
Egyetem nagykancellárja tar-
tott előadást a XXIV. Országos 
Közoktatási és Szakképzési 
Szakértői Konferencia kereté-
ben 2022. november 9-én. Az 
érsek előadásában arról szólt, 
az egyház kötelessége, felada-
ta, hogy hirdesse Isten igé-
jét, bemutassa, megismertes-
se, felkínálja az értékrendjét, s 
a mögötte álló Jézus Krisztust. 
A diákok pedig szabadon, illet-
ve szüleik iránymutatása nyo-
mán magukévá teszik és köve-
tik, vagy megmaradnak a pusz-
ta ismeretnél.

HÍREK

Toldalagi Pál

Gyermekkoromban 
volt ilyen

Gyermekkoromban volt ilyen
puha és szép este. A lámpák
szirmai egyre hullanak
s fognak hullni egy éjszakán át.
Derengenek az udvarok.
Az utcák folyamai szépen
hömpölyögnek föl és alá
a fénytől felbontott sötétben.

Jó érzésekkel a világ
egyszerre csordultig telik meg.
Ezen a napon született
keleten az isteni kisded.
Párát fújó barmok között,
a holdvilágtól szinte halvány,
nagy éjszakában úgy feküdt
mezítelenül, puszta szalmán,

hogy a pásztorok, akiket
hozzá a csillag vezetett el,
csak néztek rá örvendező
és karikára nyílt szemekkel.
Heródes pedig, a király,
nem alhatott a csecsemőtől,
kit a szegénység fogadott
ezen a világon először. 

Engem harmincnyolc éve már
ez a történet elvarázsol.
Megjelenik és kivezet
az érzelmek sivatagából,
hogy az eleven szeretet,
a betlehemi gyermekisten,
ahogy szoktatják a vadat
egész magához szelídítsen.

A HÓNAP VERSE

Toldalagi Pál, Toldalaghy 
(1914 – 1976) költő. Verseit kö-
zölte a Pesti Napló, az Élet, a Nyu-
gat, a Magyar Csillag, a Vigília és 
az Ezüstkor.

Kiskorom óta tanító néni 
szerettem volna lenni

A Szent Gellért-díj arany foko-
zatát vehette át Tóth Zoltán Gyu-
láné Kiss Judit, a Vámosgyörki 
Visontai Kovách László Katoli-
kus Általános Iskola és Tulipán 
Óvoda igazgatója, Ternyák Csa-
ba egri érsektől az idei tanévnyi-
tón. Miként a laudációból meg-
tudhattuk: a kitüntetett min-
dennapi munkáját áthatja a gye-
rekek iránti szeretet, hitéletével, 
emberségével példát mutat mind 
a felnőttek, mind a tanulók köré-
ben. Az iskola minden dolgozó-
jának élvezi a bizalmát és tisz-
teletét. 31 évvel ezelőtt tanítónő-
ként került a vámosgyörki álta-
lános iskolába, melynek a mai 
napig lelkes, építő tagja, 2009-
től intézményvezetője. 

Vallását elmélyülten gyako-
rolja, az egyházközség aktív tag-
ja. Az Egri Főegyházmegye által  
10 évvel ezelőtt átvett általános 
iskolának és a 2019-ben átvett 
óvodának a vezetője.  Ez a mun-
ka nagy odaadást és sok energi-
át igényelt.

 - 1967-ben születtem, tanul-
mányaimat az általános iskola 
után Gyöngyösön a Berze Nagy 
János Gimnáziumban folytat-
tam, majd a Jászberényi Főisko-
lán végeztem tanítóként 1989-
ben – mondta a kitüntetett. - A 
Budapesti Műszaki Egyetemen 

elvégeztem a közoktatásvezető 
szakot, majd a közoktatási szak-
értői szakot is, mesterpedagó-
gus lettem. Azóta is tevékeny-
kedem a minősítésekben, tan-
felügyeletekben. Szeretem az 
új dolgokat, a kihívásokat. Több 
pályázat megvalósításában vet-
tünk részt intézményünkkel. 
Az energetikai korszerűsítések 
megtörténtek, a belső felújítás, 
a napelem-rendszer kiépítése 
is folyik. Új óvodát is építünk, 
amelyet a tervek szerint jövő év 

szeptember elsejétől birtokba 
vehetünk. Ez a kitüntetés óriási 
elismerés, amely erőt adott ah-
hoz, hogy a munkámat az elkö-
vetkező években is nagy szere-
tettel és alázattal végezzem. Na-
gyon sok tervem van még, bí-
zom abban, hogy a Jóisten erőt, 
egészséget ad a terveim, álma-
im megvalósításához! Elmond-
hatom magamról, hogy azt csi-
nálom, amit nagyon szeretek, 
hiszen kiskorom óta tanító néni 
szerettem volna lenni. Ez az ál-
mom teljesült. Azokat a pillana-
tokat szeretem a legjobban, ami-
kor a tanulók között lehetek.

Természetesen a családom, a 
gyermekeim a legfontosabbak 
az életemben. Két fiam van, Zol-
tán régész, az egri várban dolgo-
zik, de a megye egész területén 
részt vesz az ásatásokban. Dáni-
el fegyveres őr a Mátrai Erőmű-
nél, Visontán. 

Karácsonyt mindig nagyon 
várjuk. Természetesen családi 
körben ünnepeljük Jézus szüle-
tését. Az éjféli és a karácsonyi 
szentmisére együtt megyünk 
el. Sok időt töltünk együtt, bol-
dog édesanya, nagymama va-
gyok. Nagy örömmel tölt el, 
hogy januárban érkezik a máso-
dik kisunokám.

Homa János

2022. DECEMBER

A boldog élet útját kell megmutatniuk  Fotó: Balogh Ferenc
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Krisztus Király ünnepén, 
november 20-án, vasárnap egy-
hetes szemináriumi lelkigya-
korlatot követően Ternyák Csa-
ba egri érsek a bazilikában 
szentmise keretében lektorrá 
avatta: Kozma Szilveszter egri 
és Mokánszki Máté debrecen-
nyíregyházi egyházmegyés, 

harmadik évfolyamos kispapo-
kat, és akolitussá avatta az V. 
éves egri egyházmegyés Muha-
ri Mátét. 

A lektor feladata az Isten Igé-
jére koncentrálódik, elsősor-
ban felolvas, az akolitus az oltár 
szolgálatát látja el a liturgiában, 
valamint segédkezik a hívek il-

letve a betegek áldoztatásában.
Négy V. éves papnövendék 

erősítette meg az ad missio 
szertartás keretében papi hiva-
tására irányuló szándékát a fő-
pásztor előtt: Gyarmati Valen-
tin, Kubik Zsolt, Novák Lajos és 
Szedmák Zoltán, valamennyien 
egri egyházmegyés kispapok. 

Lektor és akolitus avatás, ad missio

Ricsén megszépült a temp-
lom, új homlokzatot és tetőt ka-
pott az épület. A bodrogközi 
nagyközség megújult templo-
mát Ternyák Csaba érsek áldotta 
meg október 16-án. A munkála-
tok több mint 16 millió forintból 
valósultak meg. A Magyar Kor-
mány Templomfelújítási Prog-
ramjának 15 millió forintja, az 
Egri Főegyházmegye támoga-
tása, valamint a Ricsei Egyház-
község híveinek 425 ezer forin-
tos adománya is hozzájárult a 
felújításhoz.

Ugyanezen a napon a megújult 
golopi templomot is megáldotta a 
főpásztor. A szerencsi járásban 
lévő 500 fős település templomá-
nak felújításához Magyarország 
Kormánya 15 millió forinttal já-
rult hozzá, melyből megszépült 
a homlokzat és a tető. A hívek 
1 millió 200 ezer forintnyi ado-
mányából pedig megújulhatott 
a harang és annak elektronikus 
rendszere is. A település határá-
ban fa dőlt az útmenti keresztre, 
szép összefogással azt is helyre-
állították: az önkormányzat 400 
ezer, a katolikus és református 
hívek 900 ezer forintot adtak a 
munkálatokra.

Felsőzsolcán az általános is-
kolát 10 éve vette fenntartásba 
az Egri Főegyházmegye, a jubi-
leum alkalmából látogatott a te-
lepülésre az egri érsek, aki ün-
nepi szentmise keretében há-
lát adott a templom tetőzetének 

megújulásáért. Deli Lajos plé-
bános köszönetet mondott a fő-
pásztornak az anyagi és lelki tá-
mogatásért. A szentmise után az 
iskola épületében folytatódott az 
ünnepség. Putz József igazgató 
elmondta, hogy az iskola az el-
múlt tíz évben fizikailag és lé-
lekben is megújult.

Arnót község katolikus kö-
zösségeinek közös temploma is 
megszépült. Ez alkalomból tar-
tottak görögkatolikus szent li-
turgiát november 6-án Orosz 
Atanáz miskolci püspök veze-
tésével, ahol a helyi lelkipászto-
rokkal együtt Ternyák Csaba eg-
ri érsek is koncelebrált. A litur-
gia elején megáldotta a belülről 
megújult templomot és liturgi-
kus teret, amelyet úgy alakítot-
tak ki, hogy a mozgatható ikono-
sztáz által mindkét rítus számá-
ra alkalmas legyen.

- Azt hiszem, hogy Szent II. Já-
nos Pál pápa a mennyben most 
örömmel tekint le ránk, hiszen 
ő gyakran alkalmazta azt a for-
dulatot, hogy az egyház két tü-
dővel lélegzik. Van egy nyuga-
ti és van egy keleti fele - kezd-
te szentbeszédét Ternyák érsek. 
Majd annak fontosságáról be-
szélt, hogy a két rítus híveinek 
mindenben közös a hitük. Elis-
meréssel és hálával szólt arról, 
hogy a történelem során milyen 
sok görögkatolikus testvérünk 
szenvedett, és lett akár vértanú 
is a pápához való hűsége miatt.

Az encsi Szent László Katoli-
kus Általános Iskola és Alapfo-
kú Művészeti Iskola október 19-
én ünnepelte alapításának 10. 
évfordulóját. A hálaadó szentmi-
sét a tanárok és diákok jelenlé-
tében az egri érsek mutatta be, 
a Szent Anna templomban. A fő-

pásztor elmondta, hogy ez az is-
kola beragyogja a várost, hatás-
sal van minden itt élő emberre 
és segít abban, hogy akik talán 
csak nagyon ritkán, vagy soha 
nem mennek el a templomba, 
azok is rátaláljanak erre az erő-
forrásra. Kapinuszné Lengyel 
Lívia igazgató beszédében nagy 
dolognak nevezte az iskola tíz 
évvel ezelőtti indulását, megem-
lítve a nehézségeket, a kitartó 
munkát és az isteni kegyelmet, 
amelyek végül sikerre vitték a 
kezdeményezést.

Fennállásának 25. évforduló-
ját ünnepelte a Seregély István 
érsek által alapított Segítő Szűz 
Mária Egyetemi Leánykollégi-
um Egerben. Az intézmény 1997-
ben nyitotta meg kapuit. A kollé-
gium évről évre több mint száz 
lánynak nyújt otthont, családi-
as, modern környezetben, ahol 
az egyetemisták a színes prog-
ramok mellett a szalézi nővérek 
szerető jelenlétével találkozhat-
nak. Nagy Ágnes nővér az ün-
nepségen elmondta: „nagy aján-
dék, hogy az ideérkező lányokat, 
akik sokszor még keresők, az Úr-
hoz vezethetik és megismertet-
hetik velük az egyház fiatalos ar-
cát. A hálaadó ünnepi szentmisét 
Ternyák érsek celebrálta, aki ho-
míliájában a nők egyházban és 
világban betöltött szerepéről be-
szélt, valamint kiemelte, hogy az 
életünkben fontos fogódzó és biz-
tos pont a Szűzanya szeretete.

Főpásztori látogatások

Az arnóti katolikus templom megáldása  Fotó: Federics Róbert
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