
–  Mennyiben volt más a 2021-es 
esztendő, mint a korábbi évek?

–  Sokakkal együtt azt remél-
tük, hogy a járvány nem fogja 
már befolyásolni az életünket, 
de nem így lett, ezért a hely-
zethez alkalmazkodva dolgoz-
tunk ebben az évben is. Azt ta-
pasztaltuk, hogy a rendkívü-
li időszakban még nagyobb fi-
gyelem övezi munkánkat, hogy 
egyre nagyobb számban van-
nak olyan emberek, akiknek 
szinte az egyetlen kapcsolata a 
külvilággal a Szent István Rá-
dió hangja. Mindig kihívást je-
lent az, hogy egyszerre kell az 
állandó értékeket képviselni és 
lépést tartani a világgal, tech-
nikai és tartalmi szempontból 
egyaránt. Mivel a rádióhallga-
tásnak fizikai korlátai vannak, 
ezért telefonos alkalmazást is 
indítottunk az internetes jelen-
lét mellett, ezen keresztül elér-
hető az adás. 

–  Milyen változások történtek?
–  Nagy változásokról nem 

tudok beszámolni, de fontos-
nak tartom például azt, hogy 
2021 elején elindult az együtt-
működés az egyetemmel, önál-
ló műsort kapott az intézmény, 
így a térség szellemi, tudomá-
nyos központja, az Eszterházy 
Károly Katolikus Egyetem hírei 
rendszeresen eljuthatnak hall-
gatóinkhoz. A Szent Imre Kato-
likus Iskolarádiós Hálózat is to-
vább erősödött, a gyerekek hét-
ről hétre jelen vannak Hango-
ló című műsorukkal a rádió-
ban. A változások mellett öröm 
az állandóság is, nagyon örü-

lök, hogy tavaly is meg tudtuk 
tartani a véradást, melyen ezút-
tal is szép számban – kereken 
ötvenen – adtak vért. 2020 ok-
tóberében is imára tudtuk hív-
ni fiatalok tömegét az „Egymil-
lió gyermek imádkozza a rózsa-
füzért” program keretében; ez-
úttal Sátoraljaújhelyen voltunk, 
idén Gyöngyösre készülünk.

–  A Szent István Televízió számá-
ra mit jelentett ez az időszak?

–  Tíz évvel ezelőtt indult a 
televízió, s komoly fejlődésen 
ment keresztül. Számszerűen 
is látszik, hogy növekszik az 
internetes felületeken az elké-
szült anyagok nézettsége. Az 
élő közvetítések iránt is meg-

nőtt az igény, vannak, akik ko-
ruk, egészségi állapotuk mi-
att nem tudnak részt venni 
egy-egy szertartáson, ők a rá-
dió, vagy a televíziós közvetí-
tés segítségével kapcsolódnak 
be a liturgiába. Fontos felada-
tunk, hogy beszámoljunk a fő-
egyházmegye legfontosabb hí-
reiről, eseményeiről, s emellett 
dokumentumfilmeket is készí-
tünk. Nagy sikere van a „Szen-
télyek nyomában” sorozatnak, 
mely egy-egy templomot mutat 
be, ugyanígy népszerűek a ba-
zilika felújítását nyomon köve-
tő kisfilmek. A műsorok az in-
ternetes megjelenés mellett or-
szágos csatornákon – PAX TV, 
EWTN, Apostol Televízió – is je-

len vannak és több helyi televí-
zión is láthatóak.

–  Mit várhatunk ebben az esz-
tendőben?

–  Megnyugtató, hogy a mű-
ködés feltételei biztosítottak, 
fenntartónknak Ternyák Csaba 
egri érseknek és a Magyar Kato-
likus Püspöki Konferenciának 
köszönhetően. Bizakodva tekin-
tünk a jövőbe, remélve, hogy a 
járványhelyzet, vagy más külső 
tényező nem befolyásolja majd 
munkánkat, életünket. A már 
megszokott programok mellett 
új elképzeléseink is vannak, 
szeretnénk tovább nyitni a fia-
talok felé, hogy hozzájuk is el-
jusson a „jó hír hangja”. B. F.

FEBRUÁR ÜZENETE

„Legyetek egymás iránt jóindulatúak, könyörü-
letesek, és bocsássatok meg egymásnak, amint 
Isten is megbocsátott nektek Krisztusban” 

(Ef 4,32).
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„Szeretnénk tovább 
nyitni a fi atalok felé…”

JEGYZET

Minden évben február 11-
én emlékezünk a Bol-
dogságos Szűz Mária 

lourdes-i jelenésére. Arra a Má-
ria-jelenésre, amely 1858. feb-
ruár 11-én a dél-franciaországi 
Lourdes városa mellett, egy bar-
langnál történt. Erre az esemény-
re emlékeztet bennünket szinte 
minden katolikus templomban a 
lourdes-i barlang, amely az első 
jelenésre és ennek az üzenetére 
fi gyelmeztet bennünket. 

A stilizált barlangban ott lát-
hatjuk Máriát úgy, ahogyan azt 
Soubirous Bernadette látta. Má-
ria hófehér ruhát és vakítóan fe-
hér köpenyt viselt, égszínkék öv 
volt a derekán, lábát arany ró-
zsa díszítette, és kezében rózsafü-
zért tartott. Ott látjuk a barlang-
ban a kis látnokot is, akinek a 
Szűzanya összesen tizennyolc al-
kalommal jelent meg, bűnbána-
tot és engesztelést kérve. Legtöbb 
barlangnál egy kis táblán a kö-
vetkező feliratot is olvashatjuk: 
„Én vagyok a Szeplőtelen Fogan-
tatás.” Nyilvánvalóan azért, mert 
a Szűzanya március 25-én ezek-

kel a szavakkal mutatkozott be 
Bernadettnek.

A jelenés helyén egy forrás fa-
kadt és sok csodálatos gyógyulás 
történt, ami a kételkedők számá-

ra is igazolta a Mária-jelenés va-
lódiságát. Azok természetfeletti 
jellegét – hosszú és alapos kivizs-
gálás után – 1862-ben a tarbes-i 
püspök, majd 1891-ben XIII. Leó 
pápa hivatalosan is elismerte. 
Lourdes világhírű zarándokhely-
lyé lett, ahova milliók látogatnak 
el engesztelni, és gyógyulásért 
vagy megnyugvásért imádkozni.

Sok Mária-kegyhely van a Föl-
dön, ahová szívesen elzarándo-
kolunk, hogy ott Égi Édesanyánk 
közbenjárásában bízva kérjünk 
kegyelmet magunk, vagy mások 
számára. Lourdes legfőbb sajá-
tossága, hogy a súlyos és gyógyít-
hatatlannak látszó betegek kö-
zül is sokan felkeresik ezt a szent 
helyet. Minden délután és este 

megtartják az oltáriszentségi és 
a gyertyás körmenetet, amelyen 
megáldják a betegeket. Szívszorí-
tó látvány a különféle betegeket 
hordozó székek és tolókocsik fel-

vonulása, bennük a béna, maga-
tehetetlen embertársainkkal. A 
megmagyarázhatatlan gyógyu-
lások száma sok ezer, ebből je-
lenleg hetvenet ismer el Egyhá-
zunk csodának. A lelki felépülé-
sek száma azonban felmérhetet-
len, megszámlálhatatlan. Csodás 
gyógyulás csak keveseknek ada-
tik meg, de egyikünk sem láthat 
Lourdes-ban, vagy a Lourdes-ból 
távozók között csalódott, csüg-
gedt, vagy reménytelen arcot. Ta-
lán ez Lourdes legnagyobb cso-
dája. Ez a kegyelem fakad már 
több mint százötven év óta abból 
a barlangból, amely hirdeti szá-
munkra Isten irgalmas jóságát és 
gondviselő szeretetét. Ahogyan 
annak idején Mária a kánai me-

nyegzőn megsegítette az ünnep-
lőket, ugyanúgy napjainkban is 
megtapasztalhatjuk az Ő anyai 
jóságát, kiváltképpen amikor baj-
ban vagyunk és bizalommal hoz-
záfordulunk.

Szent II. János Pál pápa – har-
minc évvel ezelőtt – 1992-ben 
kezdeményezte, hogy február 11-
e, a Szűzanya első lourdes-i je-
lenésének napja legyen a bete-
gek világnapja. A világnap célja, 
hogy „Isten egész népe kellő fi -
gyelmet szenteljen a betegeknek, 
segítse elő a szenvedés megérté-
sét”. E célból a pápa minden év-
ben üzenetet intéz a betegekhez, 
az orvosokhoz és az egészségügy-
ben dolgozókhoz. 

Ezen a napon egyre több 
templomban kiszolgáltat-
juk a betegek szentségét. A 

Szertartáskönyv is ajánlja ezt. A 
közösségben való kiszolgáltatás 
jelzi a hitből fakadó szolidaritást. 
Az Egyházban, Krisztus titokza-
tos testében „ha szenved az egyik 
tag, valamennyi együtt szenved 
vele” (1 Kor 12,26).

Dolhai Lajos

Lourdes

Az ökumenikus imahetet 
1908-ban rendezték meg elő-
ször az USA-ban. Az évről-évre 
sorra kerülő ökumenikus ima-
hét az idén 2022. január 16-tól 
23-ig tartott. Az imahét anya-
gát a Közel-Keleti Egyházak Ta-
nácsa állította össze. A Magyar-
országi Egyházak Ökumenikus 
Tanácsa elnökségének javaslata 
alapján az imahetet a tagegyhá-
zak az aktuális járványügyi in-
tézkedéseinek betartása mellett 
tartották meg. Így a kisebb lég-
terű templomok, imahelyek he-
lyett a nagyobbakban jöttek ösz-
sze a hívő emberek.

Egerben az imahét nyitónap-
ján hagyományosan minden fe-
lekezet saját templomában, sa-
ját liturgiával kezdte a hétnapos 
imaalkalmat. Közös istentiszte-
letekre – a történelmi egyházak 
részvételével – az ezt követő na-
pokban került sor. Január 17-én, 
hétfőn az egri református temp-
lomban Ternyák Csaba egri ér-
sek hirdetett igét. A főpásztor 
felidézte, hogy tavaly a járvány 
miatt nem volt lehetőség a talál-
kozásra, ezért nagyon vártuk, 
hogy közös élményeink legye-
nek egymás hitéről, elkötelezett-
ségéről. Azért vagyunk itt, mert 
ugyanaz a lelkesedés él ben-
nünk, ami a napkeleti bölcseket 
hosszú zarándokútra késztette. 
Mint utalt rá, a kiadott imafüzet 
katolikus és protestáns fordítás-
ban is hozza Máté evangéliumá-
nak részletét: „Láttuk az ő csil-
lagát napkeleten, és eljöttünk, 
hogy imádjuk őt, illetve: „Lát-
tuk csillagát napkeleten, és eljöt-
tünk, hogy bemutassuk neki hó-
dolatunkat.” A főpásztor rámuta-
tott: „Minimális eltérés van a két 
fordítás között, az egyik úgy ál-
lítja elénk a napkeleti bölcseket, 
mint akik azért jöttek, hogy hó-
doljanak előtte, a másik pedig 
úgy, mint akik imádni jöttek.” 
Az érsek hangsúlyozta: mind-
kettő ugyanazt jelenti. Mi is 
egyszerre akarunk hódolni előt-

te és imádni őt, a hit csillaga ve-
zet bennünket az Üdvözítőhöz. 

Kedden a bazilikában Tóth 
Imre református lelkész, szer-
dán az Északi lakótelepen, a 
Szent II. János Pál Missziós Köz-
pontban Aklan Béla evangéli-
kus lelkész szónokolt. Csütörtö-
kön a ciszterci templomban Zen-
tai László nyugdíjas baptista lel-
kész, pénteken a bazilikában 
Demkó Balázs görögkatolikus 
parókus, míg a szombati záróna-
pon az egri református templom-
ban Csizmadia István, a bazilika 
plébánosa szólt a hívekhez.

Miskolcon január 17-én, hét-
főn a belvárosi református temp-
lomban Orosz Atanáz görög-
katolikus püspök hirdetett igét. 
A központi imaest kedden a 
Mindszenti templomban volt, 
Ternyák Csaba érsek, Orosz Ata-
náz görögkatolikus, Lackner Pál 
evangélikus és  az igehirdetést 
végző Pásztor Dániel református 
püspökök részvételével. Pász-
tor Dániel elmondta: a kérdést 
gyakran megfogalmazzák: meg-
éri-e Jézus törvényei szerint él-
ni? Megéri-e segíteni másokat? 
Megéri-e odatartani a másik or-
cánkat is? Praktikusan gondol-
kodva, azt a választ kapjuk, hogy 
nem. Nem éri meg. De Krisztus 
azért hív, hogy ne csak azt lás-
suk, ami itt a Földön van, hanem 
arra biztat, hogy emeljük feljebb 
a tekintetünket és lássuk a célt, 
ahová szeretne elvinni minket.  
Szerdán a belvárosi evangélikus 
templomban Szemerszki Mihály 
görögkatolikus parókus szólt a 
hívekhez. Csütörtökön a Búza té-
ri görögkatolikus székesegyház-
ban gyűltek össze a résztvevők, 
ahol Almási Ferenc református 
lelkész beszélt. A pénteki összejö-
vetelen, melyre az Avasi reformá-
tus templomban került sor, Sán-
dor Frigyes evangélikus lelkész 
prédikált. Január 22-én, szomba-
ton a Deszkatemplomban Juhász 
Ferenc római katolikus esperes 
hirdetett igét. Homa János

A katolikus Egyház kará-
csony után a negyvenedik na-
pon, február 2-án Jézus temp-
lomban történő bemutatását, is-
mertebb nevén Gyertyaszentelő 
Boldogasszony ünnepét üli.

Ezen az ünnepen Szűz Mária 
bemutatta Jézust a jeruzsálemi 
templomban. A mózesi törvény 
szerint előírt áldozat fölajánlá-
sakor jelen volt az agg Simeon 
is, aki a nemzeteket megvilágo-
sító világosságnak nevezte Jé-
zust. A világ világosságával va-

ló találkozás szimbólumaként 
alakult ki a gyertyaszentelés 
szokása. 

A szentelt gyertya már az óke-
resztény korban Jézus jelképévé 
vált. A szentelt gyertya a bölcső-
től a koporsóig elkísérte az em-
bert: keresztelésig az újszülött 
mellett világított; a fiatal anya 
gyertyát vitt kezében, amikor 
először ment templomba; gyer-
tyát égettek a súlyos beteg mel-
lett, és szentelt gyertyát adtak a 
haldokló kezébe is.

Ökumenikus imahét 
Egerben és Miskolcon

Gyertyaszentelő
Boldogasszony ünnepe

Az egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola diákjai Galcsik Beatrix tanárnővel a „HitValló” című műsor fel-
vétele közben Fotó: Dian-Dankó Zsuzsanna



A szentmise kezdetén Csiz-
madia István, a bazilika plébá-
nosa köszöntötte Ternyák Csaba 
egri érseket, akit Szent II. János 
Pál pápa 1993-ban ezen a napon 
szentelt püspökké. A lelkipász-
tor köszönetet mondott az érsek 
odaadó szolgálatáért.

A főpásztor a szertartás ele-
jén megáldotta a vizet, mellyel 
ezután meghintette a jelenlévő-
ket. Szentbeszédében az érsek 
elmondta: ezen a különleges na-
pon a vízzel való meghintés a ke-
resztségre utalva jelzi a megtisz-
tulást. Ternyák Csaba rámuta-
tott: a mai ünnep tartalma sok-
kal gazdagabb a víz megáldásá-
nál, három csodát ünneplünk 
ezen a szent napon: a csillag el-
vezette a bölcseket a jászolhoz, 
borrá lett a víz a menyegzőn, a 
Jordánban Jézus felvette János 
keresztségét, hogy megváltson 
bennünket.

Az ünnep görög elnevezése – 
epifánia, Urunk megjelenése - 
világít rá az ünnep tartalmára. 
Ahogy a bölcsek életében, úgy 
minden ember életében van egy 
csillag, kérdés azonban, hogy 
felismerjük-e, követjük-e?

A napkeleti bölcsek nyomá-
ban kell indulnunk, hogy meg-
találjuk a világ üdvözítőjét, Jé-

zus Krisztust. A három király-
nak nevezett pogány idegenek 
számos nehézségen keresztül ju-
tottak el céljukhoz. A hitben való 
előre jutáshoz nekünk is áldozat-
ra van szükség, a körülöttünk 
lévő jelekre jobban kell figyel-
nünk, mert csak így láthatjuk a 
helyes irányt. Így kaphat az em-
ber hivatást és küldetést. Az egy-
ház azt a hivatást kapta, hogy jel 
legyen a világban, külön-külön 
és együtt is jellé kell válnunk, 
s az örömhírt nem tarthatjuk 
meg magunknak, meg kell osz-
tanunk másokkal. A csillag a né-
pek Krisztushoz vezető útját jel-
képezi és azt a meggyőződést 

fejezi ki, hogy a világegyetem 
Krisztusról beszél.

Az Úr megjelenésének ünne-
pén nyissuk ki szívünket a cso-
dákra, ismerjük fel a betlehemi 
kisdedben az emberi nem meg-
váltóját, a személyes megvál-
tónkat, engedjük, hogy az ő be-
fogadásával belépjen életünkbe 
az az öröm is, amit a napkeleti 
bölcsek akkor tapasztaltak meg, 
amikor rátaláltak a gyermekre 
– zárta elmélkedését a főpásztor.

A szentmise után Ternyák 
Csaba megáldotta az Eszterhá-
zy Károly Katolikus Egyetem fő-
épületét, a Líceumot.

Bérczessy András
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Hangverseny 
a minoritáknál
KORTÁRS komolyzenei hangver-
senyt tartottak a magyar kultú-
ra napja alkalmából az egri Mi-
norita templomban január 23-
án délután, melyen fellépett az 
Egri Érseki Fiúkórus, a Cantus 
Agriensis kórus, valamint a 
miskolci Szent Ferenc kórus.  
Orgonán közreműködött Kubik 
Tamás, szólót énekelt Bakos 
Kornélia, Faludi Zsuzsanna, 
Hegyesi Hudik Margit, Szajkó 
Anita, és Kolozsi Balázs. Vezé-
nyelt Schmiedmeiszter Szilvia 
és Gergely Péter Pál. A prog-
ramban két misekompozíció 
hangzott el. Az első Magda Dá-
vid egri származású zeneszer-
ző liturgiába illeszthető magyar 
nyelvű miséje, a második mű 
pedig egy latin nyelvű oratóri-
um-mise volt, Kátai László ze-
neszerző, az Eszterházy Károly 
Katolikus Egyetem nyugalma-
zott tanárának szerzeménye.

Hittanverseny 
az Andrássyban
AZ EGRI Andrássy György Ka-
tolikus Közgazdasági Techni-
kum, Gimnázium és Kollégium-
ban rendezték meg az Egri Fő-
egyházmegye katolikus általá-
nos iskoláinak felső tagozatos 
diákjai számára a „Krisztus a 
szegletkő, Péter a szikla” című 
online hittanversenyt. A ver-
senyre nevezett 23 iskola csa-
patai szoros versenyben mér-
ték össze tudásukat. Első he-
lyen a káli Gárdonyi Géza Ka-
tolikus Általános Iskola csa-
pata végzett, melynek tagjai: 
Balogh Nóra, Borbély Emma, 
Morvai Katalin. Második a sze-
rencsi Bolyai János Katolikus 
Általános Iskola csapata lett. 
Harmadik helyet – megosztva 
– a kenderesi, a nagykörűi és 
a sárospataki katolikus iskola 
diákjai értek el. 

Az Érseki Palota 
nyitva tartása
AZ EGRI ÉRSEKI PALOTA Turiszti-
kai Látogatóközpont március 
31-ig a téli nyitva tartás szerint 
működik. Az érdeklődők kedd-
től szombatig naponta 10 és 
16 óra között tekinthetik meg 
az intézmény állandó és ideig-
lenes kiállításait. A létesítmény 
vasárnap és hétfőn zárva tart.

Felújították a 
kenderesi iskolát
TAVALY év végére készült el a 
kenderesi Szent Imre Katoli-
kus Általános Iskola és Liliom 
Óvoda épületének felújítása. 
Ennek során építészetileg, gé-
pészetileg történt korszerűsí-
tés, nyílászárókat cseréltek, 
a homlokzat és a tető is meg-
újult, és szigetelték a pincét. 
A több mint 400 millió forintos 
beruházás szolgálja az iskola 
diákjait, a tanárokat, az iskolai 
dolgozókat és a szülőket.

HÍREK

Szent-Györgyi Albert

HATODIK IMA: A GYERMEKEK
Uram!
Elválasztottad a férfit s a nőt, hogy kölcsönös keresésben
A lélek legmélyebb húrjain a legmagasabb harmónia szóljon.
E keresésből jönnek gyermekeink, a kedves gyermekek,
Hozzánk fordulnak tisztán, tapasztalatlan.

S én gyűlölettel, félelemmel, előítélettel töltöm elméjüket,
Bunkeremben az élet sötétjét, hiábavaló törekvést tanulnak,
S ha felnőnek, nemes tettekre készen
Módszeres gyilkosságra késztetem őket,
Erkölcs nélkül leélni legszebb éveiket.

Isten! Mentsd meg a gyermekeimet,
Mentsd meg értelmüket,
Hogy romlásom ne ronthassa meg őket,
Mentsd meg életüket,
Hogy a másra fogott fegyver ne őket érje,
Szüleiknél jobbak lehessenek,
Hogy majd felépíthessék saját világuk,
Szép, tiszta, méltányos, jót akaró világot,
Hol béke és szeretet uralkodik
Örökké.

(Angolból fordította Beney Zsuzsa)

A HÓNAP VERSE

Szent-Györgyi Albert (1893-1986): a sokoldalúságáról ismert Nobel-dí-
jas tudós, a Szegedi Tudományegyetem egykori rektora verseket is írt. 
Legismertebb Psalmus Humanus vers-folyamának hat imája. Első ima: 
Isten; Második ima: Vezetők; Harmadik ima: A szív és elme; Negyedik 
ima: Energia és sebesség; Ötödik ima: A Föld; Hatodik ima: A gyermekek.

2022. FEBRUÁR

A főpásztor Vízkereszt napján, a szertartás elején megáldotta a vizet, 
mellyel ezután meghintette a jelenlévőket  Fotó: Federics Róbert
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Az Úr megjelenésének ünnepe az egri bazilikában 

Az örömhírt nem tarthatjuk
meg magunknak…

A sárospataki Szent Erzsébet 
Katolikus Általános Iskola igaz-
gatója, Kissné Murányi Andrea 
a Szent Gellért-díj arany foko-
zatát vette át Ternyák Csaba ér-
sektől az egyházmegyei tanév-
nyitón. Intézményvezetőként ki-
emelt feladatának tekintette és 
tekinti, hogy a keresztény gon-
dolkodás egyre jobban áthassa 
az iskolai közösséget. 

– Mezőkövesden születtem 
1964-ben, ahol nagy szeretetben 
nevelkedtem 13 évvel idősebb 
nővéremmel együtt – mondta 
Kissné Murányi Andrea. – Szü-
leim és rokonaim mindkét ágról 
római katolikusok voltak. Ké-
sei gyermekként sok idős em-
ber vett körül, akikkel nagyon 
szerettem együtt lenni és nekik 
segíteni. Apai nagymamám so-
kat mesélt bibliai történeteket 
az unokáinak, és Ő tanított meg 
imádkozni is. Általános iskolás 
éveim alatt döntöttem el, hogy 
felnőttként kisgyerekekkel sze-

retnék foglalkozni. Kazincbar-
cikán óvónői szakközépiskolába 
jártam, majd a sárospataki Co-
menius Tanítóképző Főiskolán 
szereztem tanítói végzettséget. 
Tanítóképzős éveim alatt ismer-
kedtem meg férjemmel, akivel 
1987-ben házasságot kötöttünk. 
Ő a főiskolán tanított pedagógia 
és pszichológia tárgyakat több 
mint 20 éven át. 2012 óta a Sá-
toraljaújhelyi Fegyház és Bör-
tönben pszichológusként telje-
sít szolgálatot. Két gyermekünk 
született: Nóra pszichológus, 
Budapesten dolgozik, Melinda 
óvodapedagógus Sárospatakon. 
Mindkét lányunk a Sárospata-
ki Bazilikában kötött szentségi 
házasságot; és nagy örömünkre 
nemrégiben megszületett a har-
madik unokánk is. 

Tanítói munkámat hivatás-
ként élem meg, melynek közép-
pontjában a gyermekek szerete-
te áll.  2008-tól igazgatói felada-
tokat látok el. 2011. augusztus 

30-tól az iskolánk fenntartója az 
Egri Főegyházmegye lett. Nagy 
megtiszteltetés volt számomra, 
hogy Ternyák Csaba érsek atyá-
tól megbízást kaptam és igazga-
tói munkámat tovább folytathat-
tam. Intézményvezetőként ki-
emelt feladatomnak tekintem, 
hogy a keresztény gondolkodás-
mód egyre jobban áthassa az is-
kolai közösséget. Ennek vezérfo-
nala és egyben iskolánk jelmon-

data Szent Erzsébettől szárma-
zik: „Tegyétek boldoggá az em-
bereket!”

Tevékenyen veszek részt egy-
házközségünk életében, mint a 
Laudate énekkar tagja, a Szent 
Erzsébet Karitász Csoport tagja, 
a Szent Erzsébet Apostoli Közös-
ség tagja, az egyházközségi kép-
viselőtestület jegyzője. A vasár-
napi szentmiséken rendszeresen 
vállalok szolgálatot felolvasással.

Az intézményvezetői munka 
nagyon sokrétű, rugalmassá-
got, naprakészséget igényel. Az 
elsők között vezettük be az isko-
lánkban a Komplex Alapprogra-
mot, melynek célja, hogy a mo-
tiváltság, a sikerélmény javítsa 
a gyermekek eredményességét. 
A színvonalas oktatás mellett az 
intézményben nagy hangsúlyt 
fektetnünk arra, hogy erősítsük 
a családokat, ezért „Családórá-
kat” tartunk, és az idei tanévtől 
bevezettük a Katolikus Szeretet-
szolgálat pályázatán elnyert Em-
beri Méltóság Tananyagot. Ez 
egy olyan komplex, részletesen 
kidolgozott kézikönyv, amely az-
zal a céllal született meg, hogy 
a gyerekek számára közérthető-
en, lényegre törően és játékosan 
bemutassa az emberi méltóság 
fogalmát. A mindennapi mun-
kámhoz folyamatosan erőt ad a 
Jóistenbe vetett hit. Hiszen, ahol 
hisznek ott csoda születik!

Homa János

„Tanítói munkámat hivatásként élem meg, melynek középpontjában a 
gyermekek szeretete áll”

Szent Balázs

„Tegyétek boldoggá az embereket!”

Szent Balázs püspök a ko-
rai kereszténység szentjei kö-
zé tartozik, akiknek emléke-
zete figyelemre méltó eleven-
séggel maradt meg. A kisázsi-
ai Sivasban született. Születési 
időpontját nem ismerjük.

Szent Balázs örmény volt, és 
olyan példamutató keresztény 
életet élt, hogy Szebaszte hívő 
népe püspökké választotta. Ba-
lázs erre a Szentlélek indítását 
követve visszavonult egy hegyi 
barlangba, innen vezette imád-
kozva, tanácsokat adva és gyó-
gyítva a rábízott közösséget. 
Vadállatok őrizték, háziállatok 
módjára engedelmeskedve neki.

Nemcsak a keresztények is-
merték a barlanghoz vezető 
utat, hanem Agricola helytartó 

poroszlói is. A helytartó 316 tá-
ján még folytatta Szebasztéban 
azt a keresztényüldözést, ame-
lyet korábban még Licinius csá-
szár rendelt el. A püspök ellen-
állás nélkül engedte, hogy elfog-
ják, és Agricola bírói széke elé 
hurcolják. Nem tudták hittaga-
dásra kényszeríteni, megkorbá-
csolás után a siralomházba ke-
rült. Mint előbb barlangjában, a 
börtönben is sok segítséget kérő 
ember kereste föl. Rabságában 
is csodákat tett. 316-ban halt 
vértanú halált.

A legenda szerint egy napon 
rémült anya sietett Szent Balázs-
hoz, mert fia egy torkán akadt 
halszálkától fuldokolt. A szent 
megáldotta a fiút, és így meg-
mentette a haláltól. 

Keleten a 6. századtól, nyu-
gaton a 9. századtól már, mint 
a torokbajok elleni védőszentet 
tisztelték. A késő középkorban 
a tizennégy segítő szent közé 
sorolták. 

A balázsáldás mindmáig élő 
liturgikus szokása a 16. század-
ban keletkezett. Február 3-án, 
Balázs napján, vagy az ahhoz 
legközelebb eső vasárnapon a 
pap a szentmise után két kereszt 
alakba tett, vagy összecsavart 
gyertyát tart a hívek álla alá, mi-
közben ezekkel a szavakkal áld-
ja meg őket: „Szent Balázs püs-
pök és vértanú közbenjárására 
őrizzen meg téged az Isten a to-
rokbajtól és minden más beteg-
ségtől: az Atya, a Fiú és a Szent-
lélek. Ámen.”

A hónap szentje: Szent Balázs vértanú

Mikor  
kezdődik a 
nagyböjt?

Miután január 6-án, vízke-
reszt napjával lezárult a karácso-
nyi ünnepkör, elkezdődött a tél-
búcsúztató-tavaszváró időszak, a 
húsvét előtti negyvennapos böjt 
kezdetéig, hamvazószerdáig tar-
tó farsang. A farsanghoz sok nép-
hagyomány kötődik, így a jelme-
zes bálok, a táncos mulatságok és 
a fánksütés is. A farsang hossza 
változó, attól függően, hogy mi-
kor van húsvétvasárnap, mely a 
tavaszi nap-éj egyenlőség utáni 
első holdtöltét követő vasárnap. 
Ettől a naptól számolunk vissza 
negyven hétköznapot és szom-
batot, a vasárnapokkal együtt 
negyvenhat napot, amikor kez-
dődik a nagyböjti időszak. 

Húshagyó kedd a farsang utol-
só napja – idén március elseje -, 
másnap hamvazószerdával kez-
dődik a keresztények negyven 
napos nagyböjti időszaka. Így 
hamvazószerda 2022-ben már-
cius 2-ára esik.


