www.eger.egyhazmegye.hu

info@eger.egyhazmegye.hu
XIII. évfolyam, 3. szám

EGYHÁZMEGYEI
HÍREK

2022. március

Megjelenik
minden hónap
elsõ szombatján

MÁRCIUS ÜZENETE
„Bármit kértek imádsággal, higgyétek, hogy
megkapjátok, és el is nyeritek” (Mk 11,24-25).

A megszentelt élet napja

Lelkipásztorok találkozója
A szinódusi folyamat mellett
a digitalizáció és az online média hatása állt az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő
köznevelési és szakképző intézmények lelkipásztorai számára
február 16-án tartott értekezlet
középpontjában.

vélemény fontosabbá válik a tényeknél.
Az oktatás és a tájékoztatás
elengedhetetlen ahhoz, hogy mi
irányítsuk a technológiát és ez
ne fordítva történjen. Az okos
eszközök használatáról szólva
rámutatott, hogy szülőként, pedagógusként nem a tiltás
a legfontosabb, hanem
felfedező kíváncsiságot
kell kelteni a diákokban,
hogy megismerjék az
igazságot, amely szabaddá tesz mindannyiunkat.
Dr. Kiss Gábor szinódusi moderátor a részvétel, közösség és miszszió hármas feladatát
hangsúlyozta előadásában. Az egyház egy népként zarándokol azon az
úton, amelyre meghívást
kapott. A szinodalitás ebben nyújt segítséget.
Ternyák Csaba egri érsek összegző beszédében
A találkozó résztvevői. Első sorban
a találkozás, közös gonLóczi Tamás az EKIF elnöke, Dr. Pajtókné
dolkodás örömét hangDr. Tari Ilona a katolikus egyetem rektora,
súlyozta. „Az egyházDr. Ternyák Csaba érsek és Ficzek László
nak mindig figyelni kell
általános helynök.
az idők jeleit, azt, hogy
Fotó: Szent István Televízió mit üzen nekünk a Lélek a szinodalitás által.
A program kezdetén Lóczi Ta- A lelkipásztori szolgálat lehetőmás atya, az Egyházmegyei Ka- ségei jelentős mértékben nőttek
tolikus Iskolai Főhatóság elnöke azzal, hogy ilyen nagy számban
köszöntötte a megjelenteket.
óvodákat építhetünk, iskolákat
Dr. Szűts Zoltán, az Eszter- működtetünk, most már egyeteházy Károly Katolikus Egyetem münk is van. Öröm, hogy a fiataPedagógiai Karának dékánja lokat az iskolák által el lehet ér„Álhírek és hamis tartalmak az ni, meg lehet szólítani.”
internet és a tömegtájékoztatás
A 2021/22-es tanévtől a
világában” c. előadásában rámu- tibolddaróci általános iskola, a
tatott a média előnyeire és veszé- hangonyi, valamint a járdánházi
lyeire. A közösségi médiának je- óvoda került a főegyházmegye
lenleg 3 milliárd felhasználó- fenntartásába, ezzel 55-re emelja van. Rengeteg embert vonz, kedett a katolikus köznevelési
ugyanakkor veszélye, hogy a intézmények száma. Pap Ildikó

Iskola igazgatók értekezlete
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen, a Líceumban
tartották az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő nevelési-oktatási intézmények vezetőinek értekezletét 2022. február 9-én. Lóczi Tamás, az Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság elnöke rámutatott: az iskolák ebben a nehéz helyzetben
is működőképesek, s ez az igazgatóknak is köszönhető. A katolikus intézményekben alapvető fontosságú, hogy a hitélet jelen legyen, gyarapodjon, mind a
diákok, mind a pedagógusok körében. Az értekezleten Füleczki
István, az Egri Érseki Papnevelő Intézet prefektusa, teológiai
tanár a kinyilatkoztatásról tartott előadást.
A program szentmisével folytatódott, melyet Ternyák Csaba
egri érsek mutatott be a Líceum
kápolnájában. A szertartás elején a főpásztor elmondta: ezúttal
is hálát adni jöttünk össze, hálát adunk a diákokért, szülőkért,

pedagógusokért és azért, hogy
sokakban megszületett a bátor
döntés és a bizalom, hogy gyermekeiket iskoláinkra bízzák.
Az értekezlet délutáni szakaszában dr. Kiss Gábor, az érseki bíróság munkatársa, szinódusi moderátor a szinódusi folyamat teológiai hátteréről szólt. Elmondta: a szinódus
szóösszetétel együtt haladást jelent, a szinodalitás pedig az egyház alaptulajdonsága, mely egyszerre ajándék és feladat. A jelen folyamatban Ferenc pápa Isten egész népére kiterjesztette
a következő püspöki szinódus
előkészítését, amelynek teológiai hátterét a II. Vatikáni zsinat
szemléletváltása tette lehetővé.
A szinodalitás a folytonos megújulás alapja, s egyben tanúságtétel, cél és módszer. Az igazgatói értekezleten dr. Németh Zoltán osztályvezető és munkatársai az aktuális fenntartói és intézményi feladatokról adtak táBérczessy András
jékoztatást.

Fotó: Federics Róbert

Ternyák Csaba érsek a szentmise elején megszentelte a gyertyákat

Február 2-án, Gyertyaszentelő
Boldogasszony napján, a megszentelt élet napján Ternyák
Csaba egri érsek mutatott be
ünnepi szentmisét az egri Szent
Bernát ciszterci templomban,
az Egri Főegyházmegyében jelen lévő férfi és női szerzetes
közösségek tagjaival.

A szerzetesi élet szépségéről
szólt a főpásztor, és a szinódus
fontosságára is felhívta a figyelmet, majd bejelentette: két jezsuita paptestvér február elsejétől az Egri Főegyházmegyében
szolgál tovább.
Homíliájában rámutatott: ez
a február 2-i találkozó nagyon
hasonlít a nagycsütörtöki olajszentelési szentmiséhez, amikor a püspök papjaival találkozik. Ez a mai alkalom pedig éppen arra lehetőség, hogy a szerzetesek, szerzetesnők közösen
adjanak hálát a hivatásukért, és

T

emplomaink díszítése,
a lila színű miseruha, a
szentmise énekei és imádságai emlékeztetnek bennünket arra, hogy megkezdődött a
Nagyböjt, a húsvétra való lelki előkészület ideje. Egyházunk
böjti fegyelme az elmúlt évszázadban sokat változott, de a
szent negyven nap napjainkban
is alkalmas arra, hogy felkészítsen bennünket a húsvét méltó megünneplésére. A nagyböjti időszaknak a katolikus egyházban három jellegzetessége
van. Jézus megváltó szenvedésére emlékezünk, bűnbánatot tartunk, és vállaljuk az önfegyelemnek azt a módját, amit böjtnek
nevezünk.
Természetesnek mondható,
hogy a nagyböjt folyamán gyakrabban gondolunk Jézus értünk vállalt szenvedésére és halálára. Főként a keresztúti ájtatosságon lélekben végig kísérjük Jézust szenvedésének útján az Olajfák hegyétől a Golgotáig. Közben akarva-akaratlanul is gondolunk saját szenvedésünkre abban a reménységben,

imádkozzanak új szerzetesi hivatásokért.
Nagyszerű alkalom ez arra, hogy rácsodálkozzunk egymás hivatására – hangsúlyozta az egri érsek, s külön köszöntötte a jezsuita rend provinciálisát, Vízi Elemér atyát, aki Budapestről érkezett az egri szentmisére. „Mivel ő nem az Egri Főegyházmegye területén szolgál,
ezért külön öröm, hogy itt van
velünk” – fogalmazott.
A szerzetesekhez és szerzetesnőkhöz szólva kijelentette: „fontosak vagytok az egyház számára, az Egri Főegyházmegye számára. Úgy tekintek rátok, mint
egyházunk gazdagságára, akik
ráirányítjátok a hívő és kereső
ember figyelmét Istenre, és arra, hogy életünknek a halálon
is túlmutató távlata, transzcendentális dimenziója van”.
Gyertyaszentelő Boldogaszszony ünnepe Szent II. János

Pál pápa kezdeményezésére a
ti ünnepetek – mondta az érsek
a szerzetesekhez szólva. A világ nem érti elkötelezettségeteket, ha nem hisz a személyes Istenben. Ezért az Istennek szentelt életet van, aki ostobaságnak, más meg botránynak tartja, éppen úgy, ahogy Krisztus
keresztjéről is gondolkodnak.
Ternyák érsek ezután a
szinodalitásról beszélt. Emlékeztetett rá, hogy a szerzetesi
kongregáció a mai napra küldött levelében, a megszentelt
életet élő személyekhez fordulva arra buzdít, hogy a közösségek vegyenek részt ebben a folyamatban. Mindenkihez szól a
felhívás, hogy lépjen be a kölcsönös meghallgatás dinamizmusába, amely az egyház minden szintjén zajlik, és amely Isten egész népét bevonja.
A szerzetesség a múltban
gyakran volt a remény jele. Ami-

kor valamilyen krízis támadt,
vagy botrány ütötte fel a fejét,
akkor támadt egy nagy szent,
akinek akadtak követői, akik
később szerzetesrenddé váltak, és az egyház megújulásáért
dolgoztak és tevékenykedtek.
Mindezt úgy, hogy a szerzetesi
közösség nem zárult be önmagába, hanem karizmáit az egész
egyház, a pápa, a püspök, a plébániai közösségek szolgálatába
állította - mondta az érsek, majd
hozzátette: „ezért vagyok én is
személy szerint nagyon hálás
nektek. Megtapasztalom ugyanis részetekről is ezt a készséget,
imádságot, áldozatot és munkát,
amellyel az egész egyház épüléséért tevékenykedtek.”
Szentbeszéde végén Ternyák
érsek Gyertyaszentelő Boldogasszony közbenjárását, és a
mennyei Atya áldását kérte a
szerzetesekre.
Debnár Ádám

JEGYZET
hogy a megváltó Jézus tud is, és
akar is segíteni rajtunk, szenvedő embereken. Saját szenvedése által megtanított bennünket
arra, hogy az Isten országában,

a magyarázata annak, hogy a
nagyböjt folyamán, a húsvét közelségében elvégezzük a szentgyónásunkat. Nagyböjt 4. vasárnapján templomainkban felol-

Nagyböjt van!
Isten és az ember kapcsolatában, mindennek, még a szenvedésnek is van értelme. Az ő keresztútja arra emlékeztet, hogy
a gondviselő Isten bennünket
sem ment meg az élet keresztjeitől, de a szenvedésben nem vagyunk egyedül. A szenvedés óráiban megtapasztalhatjuk, hogy
Jézus velünk van, közel van hozzánk. Nem veszi le vállunkról a
keresztet, de kegyelmével képessé tesz minket arra, hogy hozzá
méltóan tudjunk szenvedni.
A nagyböjt a bűnbánat és a
megtérés ideje. Amikor Jézus
megváltó szenvedésére emlékezünk, arra is gondolunk, hogy
Ő értünk, a mi bűneinkért szenvedett, éppen azért, hogy megszabadítson bűneink terhétől. Ez

vassuk a tékozló fiú történetét,
amely nagyon alkalmas arra,
hogy bűnbánatra, megtérésre
és egy jó húsvéti szentgyónás elvégzésére elvezessen bennünket. Ha különböző mértékben is,
de mindnyájan tékozló fiúk vagyunk, akik eltávolodtunk az
atyai háztól, és saját elgondolásunk szerint éljük a mindennapjainkat. A Nagyböjt alkalmas
arra, hogy magunkba szálljunk
és rádöbbenjünk arra, hogy jobb
volt az atyai házban. Szebb volt
az életünk, amikor sikerült hitben, Isten törvényei szerint élnünk. A szentgyónásban pedig
megtapasztalhatjuk Istennek, a
mi mennyei Atyánknak az irgalmas szeretetét, bűnbocsátó jóságát. Vigasztaló és bátorító üze-

net számunkra az, hogy mindenható Isten olyan irgalmas Atya,
aki jobban örül egy megtérő bűnösnek, mint kilencvenkilenc
igaznak, akiknek nincs szükségük megtérésre (vö. Lk 15,7).
A böjt és az önmegtagadás
szükségességéről maga a mi
Urunk Jézus Krisztus győz meg
bennünket, aki nyilvános működése előtt kivonult a pusztába,
ott imádkozott, elmélkedett, böjtölt, és ott megkísértette a sátán.
Arra akarta Őt rávenni, hogy ne
teljesítse azt a küldetést, amit a
mennyei Atyától kapott. A megváltó Jézus azonban határozottan nemet mondott a kísértésre.
apjainkban egy olyan világban élünk, ahol sok
minden nyugtalanít bennünket és sok minden próbára
teszi, gyengíteni akarja hitünket.
Kísértések sokasága vesz körül
bennünket. Ha az Isten igéjéhez
igazítjuk az életünket, akkor belátjuk, hogy böjt, önmegtagadás
és önfegyelem segítségével könynyebben tudunk Krisztust követő
keresztény életet élni.
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Akolitusokat
avattak Egerben
BENSŐSÉGES, családias körben
avatott akolitusokat Ternyák
Csaba egri érsek február 8-án
az érseki magánkápolnában. A főpásztor arra kérte az
akolitusokat, hogy szolgálatuk
során imádságos, vallásos lelkülettel álljanak az oltárnál.
Az akolitus három feladat ellátására kap megbízást: közösségépítésre, igeliturgia vezetésére és áldoztatásra. Bozsik
Zoltán elmondta: egész életében érezte Krisztus gondviselését, és hatalmas lelki élményt jelent számára, hogy az
akolitusi szolgálat által hirdetheti az evangéliumot az embereknek. „Az akolitus nem pappótlót jelent, hanem olyan világi civileket, akik fölállnak a
padból, és elindulnak az oltár felé segíteni – fogalmazott
Köböl Zsolt. – Erő és jóság, a
tudat, hogy Krisztus keze tart
bennünket, és az üzembiztos
jelenlét a szentmiséken, számomra ezt jelenti az akolitusi
szolgálat.” A szentmise végén
az akolitusok igazolást vehettek át a főpásztortól annak jeleként, hogy mától kezdve ily
módon teljesítenek szolgálatot
egyházközségükben.

Könyvbemutató
EGERBEN, a lajosvárosi Találkozások Házában mutatták be
2022. február 8-án Kladiva
Imre címzetes apát, nyugalmazott plébános „Az Úr házába indulunk, örömtől dobban
a szívünk” című könyvét. A kötet Imre atya legutóbbi szolgálati helyéről, a Jászapáti templomról, a katolikus intézményekről szól. A lelkipásztor 21
évet töltött a jászsági városban, és alapos helytörténeti
kutatásokat végzett. A szerző
a jászok történetétől kezdte a
kutatást, kitérve minden fontos eseményre, épületre, egészen a 21. századig. A templom mellett más egyházi épületekről, építményekről is ír, a
temetőkápolnáról, a kálváriáról, a több mint húsz útszéli
keresztről, szobrokról és a plébániaépületekről, iskolákról.
A gazdagon illusztrált könyv
számos, korábban feltáratlan
adatot is közöl.

Találkozó
Egerszalókon
IDÉN a tervek szerint július 14.
és 17. között rendezik meg a
40. Egerszalóki Ifjúsági Találkozót és Lelkigyakorlatot. A
nyár egyik legjelentősebb katolikus ifjúsági eseményére 16
és 30 év közötti fiúkat és lányokat várnak a rendezők. A
találkozó ideje alatt a sátorozó
fiatalok szentmisék, előadások, csoportos beszélgetések
és koncertek segítségével mélyülhetnek el a hitben.

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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Interjú a 70 éves Dr. Dolhai Lajossal, az Egri Hittudományi Főiskola rektorával

Isten dicsőségét és az
emberek üdvösségét szolgálni
Hetven évvel ezelőtt, 1952.
március 11-én született a Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyei
Ajakon lapunk jegyzetírója, Dr.
Dolhai Lajos. Pappá 1977-ben
szentelték. Teológiai doktorátust Budapesten szerzett. Szentségtani-liturgikus teológiai tanulmányokat a Római Szent Anzelm Egyetemen folytatott. 1990től érseki tanácsos, 1991-től főszentszéki kötelékvédő, 1998-tól
címzetes prépost, 1999-től pápai prelátus. 2002-től habilitált
doktor, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának egyetemi magántanára,
2008-tól az Egri Hittudományi
Főiskola rektora. Főszékesegyházi kanonok, az egri Szent Anna templom templomigazgatója.
2014-től a Nemzetközi Teológiai
Bizottság magyar tagja.
– Ajakon születtem, egy olyan
községben, amely a mai napig ismert hagyományos vallásosságáról - mondta az ünnepelt. – Itt
ismertem meg a küzdelmes falusi életet, a munka szeretetét és
becsületét. Egerbe 1972-ben kerültem, amikor a kétéves katonai szolgálat után első éves kispap lettem. Akkor 22-en voltunk
elsőévesek, a másodévesek is
húszan voltak. A Szeminárium
összlétszáma akkor is csak 64
kispap volt. Másodévtől már a
Központi Szemináriumban folytathattam tanulmányaimat Budapesten. Papszentelésem után
rövid ideig voltam káplán, majd
római tanulmányaim befejezését követően, 1981-től teológiai
tanárként tevékenykedem, immáron négy évtizede. Prefektus, vicerektor voltam a szemináriumban. Kezdetben, hat éven
át filozófiát és latint kellett taní-

zül a legjelentősebbnek a szentségtani trilógiám mondható (A
szentségek teológiája; A liturgia
teológiája; A szentségek liturgikus teológiája). Ezek a kötetek
különböző szempontból és módszerekkel mutatják be az Egyház
szentségeit. A budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készült két könyvemet (Az Eucharisztia teológiája;
Csúcs és forrás) sokan felhasználták a készület éveiben.

Hálát adok, hogy rohanó, zűrzavaros világunkban még mindig vannak fiatalok, akik meghallják Isten hívó szavát

tanom, csak később kezdtem el
oktatni a dogmatikát.
– A rendszerváltással egy időben Önnek is sűrűsödtek a megbízatásai…

– Igen. Nagyon szépnek mondható az 1990 utáni, azaz a politikai rendszerváltást követő időszak. Ekkor már vicerektorként,
a kispapok tanítása mellett az
Eszterházy Károly Főiskolával
közösen végzett hittanár-képzés
megszervezése és irányítása is
feladataim közé tartozott. A kilencvenes években 150-160 nappali tagozatos fiatalnak tartottuk
az előadásokat a Líceum épületében. Ezek mellett hétvégeken Budapestre is jártam, hogy a Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Teológiai Karának Levelező Tagozatán is tanítsam a dogmatikát a világiaknak, akik készültek a hittanári pályára. 2008ban lettem az Egri Hittudományi
Főiskola rektora. Államilag elis-

mert és akkreditált felsőoktatási
intézményként működünk. Úgy
kell szerveznem és irányítanom
a papképzést és a leendő hittanárok képzését, hogy megfeleljünk
az egyházi fenntartó elvárásainak és az állami törvényeknek.
– Az Egyházmegyei Hírek állandó szerzője. Manapság nagyon
sok helyen találkozhatunk publikációival, könyveivel. Mikor
kezdte el az írást?

– 1996-tól kezdtem el publikálni és teológiai tudományos jellegű kutatásokat végezni, miután
megszűnt a fáradtságos munkával járó prefektusi beosztásom.
2001-től kezdőden sorra jelentek
meg a könyveim. Erdő Péter bíboros úr kinevezése alapján pedig a 2020-as budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Teológiai Bizottságának vezetését is rám bízták. 12
könyvem jelent meg különböző
könyvkiadóknál. A 12 kötet kö-

Jubileumi év után a Karitász
2021-ben a Katolikus Karitász alapításának 90-ik, újra
indulásának pedig 30-ik évfordulóját ünnepelte a Katolikus Karitász hazánkban. Egyházmegyénkben a Főegyházmegyei Karitász Központ Eger
és 67 plébániai karitász csoport 956 önkéntessel teszi a jót
az Egyház nevében és az Evangélium szellemében. Árvai Ferenc atya, egyházmegyei karitász-igazgató elmondta, hogy
a jubileumi egyházmegyei ünnepet Kazincbarcikán rendezte meg a karitász 2021. október másodikán, a kazincbarcikai szalézi atyák és a helyi karitász csoport szervezésében.
A négyszáz karitász önkéntes
és a plébánosaik jelenlétében
Ternyák Csaba érsek atya adott
hálát Istennek a sok kegyelméért és mondott köszönetet a karitász munkatársainak, önkénteseinek és támogatóinak a felebaráti szeretet szolgálatáért.
A jubileumi esztendőben az
Egri Főegyházmegyében a karitász munka nem állt meg, hanem a korábbi évekhez hasonlóan segítették a nehéz helyzetbe került családokat, a rászorulókat. Az esztendő első hónapjaiban a krízissegély programmal indult a segélyezés, gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz támogatással, tűzifa támo-

Az egyházmegyei karitászigazgató megköszönte a támogatók, adományozók jóságát. –
2022-ben is változatlan a célunk – mondta Árvai Ferenc–,
tegyük a jót, az Egyház nevében és az Evangélium szellemében. Továbbra is várjuk az
adományokat: a Főegyházmegyei Karitász Központ Eger
számlaszáma: CIB 1070028248854209-51100005.

gatással. Tavasszal a Zöldellő
Kertek programban 40 településen 1.381 család művelte meg
a lakása körüli kertet és ültette
be a karitásztól kapott vetőmagokkal, majd nyáron több, mint
20000 szál paprika és paradicsom palántát is adományoztak a rászorulóknak. A DM Pelenka Programban 62 kisgyermekes család kapott egyházmegyénkben fél évre elegendő pelenkát, Béres cseppel 470 beteget támogattak.
Szép Otthonok programban 30
mélyszegénységben élő család
otthonát segítették lakhatóbbá,
tisztává és higiénikussá tenni.
A Lak6 programban 3.300.000
Ft értékben segítettek, támogatva 18 szegény családot.
A Covid harmadik és negyedik hullámában maszkokkal,

fertőtlenítővel és élelmiszercsomagokkal támogatták a rászorulókat.
Nyáron napközis karitász
gyermektáborokban
segítettek a rászoruló gyermekeknek. Ősszel iskolakezdési támogatásban 320 gyermek részesült. A télre készülve kályhával
és tűzifával segítették a rászorulókat. Év közben tartósélelmiszer csomagokkal, ruhával
is támogatták őket. Karácsony
előtt 12 tonna élelmiszert osztottak szét.
Egerben a Karitász Konyhán
egész évben hétköznapokon
50 adag kétfogásos meleg étellel várták a hajléktalanokat és
mélyszegénységben élőket. Tél
beálltával pedig meleg ruhát,
cipőt, kesztyűt, sapkát adtak a
hajléktalanoknak.
Egerben a RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat munkatársai segítik a szenvedélybeteg embertársainkat.
A plébániai karitász csoportok egész évben támogatták a
lakóhelyük rászoruló családjait,
látogatták az időseket és betegeket. Árvai Ferenc hangsúlyozta:
hála és köszönet a karitász munkatársainak, önkénteseinek és
támogatóinak a sok munkáért
és anyagi támogatásért, amivel
Isten gondviselő szeretetét hirH. J.
detjük a világban.

– 2022. március 11-én ünnepli 70. születésnapját, melyhez ezúton is gratulálunk és Isten bőséges áldását kérjük életére. Milyen kérdések foglalkoztatják jelenleg?

– Azon papnevelők közé tartozom, aki szomorúan tapasztalta meg a pártállami időben, a
nyolcvanas évek közepén, hogy
harminc alá süllyedt az Egri
Szeminárium létszáma. De azt
is megélhettem, hogy a rendszerváltás után, a 2000 és 2005
közötti években, minden tanévben több mint 80 kispap élt a
házban. Reménykedem abban,
hogy valami rendkívüli esemény, „gratia externa” azaz külső kegyelem megváltoztatja a jelenlegi negatív trendet, ugyanakkor hálát adok, hogy rohanó,
zűrzavaros világunkban még
mindig vannak fiatalok, akik
meghallják Isten hívó szavát
– nyilatkozta Dr. Dolhai Lajos,
majd hozzátette: – Hetven éves
vagyok, de Istennek legyen hála, még elég jónak mondható az
egészségem. Szeretném még néhány évig papként és teológiai
tanárként aktívan szolgálni Isten dicsőségét és az emberek üdHoma János
vösségét.

A HÓNAP VERSE
Sík Sándor

Isten lánca

Nem, nem engedlek, fogom a kezed:
Az Isten lánca vagyok én neked.
Kötlek, magadhoz, élő kötelekkel,
Komoly, virrasztó, nehéz szeretettel.
A ködlő múltat, akarom, feledd,
S állj meg hajnalló mélyeid felett.
És nézz magadba boldog félelemmel:
Isten szemével és az én szememmel.
És tépd el mind a félig-fátylakat.
Akarom: láss és megszeresd magad.
Hogy lásd magad: ifjúnak és igaznak,
Erősségnek és mosolygó vigasznak.
Lásd, hogy világol a boldog titok:
A zengő porta, mit Isten nyitott.
Akarom: keljen új életre benned
Alvó dala az építő igennek.
És mosolyogd rám, édes jó barát,
Az erős Isten élő mosolyát.
Sík Sándor (1889 – 1963) piarista tanár, tartományfőnök, költő,
műfordító, irodalomtörténész, egyházi író, cserkészvezető, a Magyar
Tudományos Akadémia levelező
tagja, Kossuth-díjas, a 20. század
jelentős magyar lírikusa.

Miskolc: FM 95,1 • Eger: FM 91,8 • Tokaj: FM 101,8
Kisújszállás: FM 103,2 • Törökszentmiklós: FM 96,4
Sátoraljaújhely: FM 90,6 • Encs: FM 95,4
Hatvan: FM 94,0 • Gyöngyös: FM 102,2
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Kérjük, segítse
adományával!
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A főpásztor levele az szja 1 + 1 %
felajánlásáról és az egyházi hozzájárulásról
Kedves Testvérek!
Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik
az elmúlt esztendőben a személyi jövedelemadójuk 1%-áról úgy
rendelkeztek, hogy azt a (0011 technikai számú) Katolikus Egyház
kapja meg, hiszen az állam így teszi lehetővé, hogy az állampolgárok
az államnak fizetett adójuk 1%-ával Egyházukat támogassák.
2018. évtől kezdődőken az 1%-os felajánlások visszavonásig, ill.
újabb nyilatkozattételig érvényesek. Mint tudjuk, lehetőség van a
személyi jövedelemadó második 1%-ának felajánlására is, amellyel
egyházi alapítványt támogathatunk. Híveinktől azt kérem,
hogy támogassák a 18573903-1-10 adószámú Főegyházmegyei
Alapítványt, amely az Egri Főegyházmegye alapítványa.
Ezt az alkalmat használom fel arra is, hogy köszönetet mondjak
és buzdítsam a kedves híveket a sokak által ma is „párbér”–
nek nevezett önkéntes egyházi hozzájárulás befizetésére, amely
elsősorban az egyházközségek anyagi alapját, működését hivatott
biztosítani. Ezt a támogatást általában a plébániai irodákban és
sekrestyékben lehet befizetni, vagy a plébániák folyószámlájára
átutalással, esetleg az egyházközség postai sárga csekkjein lehet
feladni.
Nagylelkűségükért köszönetet mond és életükre Isten bőséges
áldását kéri:
Dr. Ternyák Csaba érsek

Érseki szentmise a Betegek Világnapján
A Betegek Világnapján, február 11-én, a Lourdes-i Szűzanya
liturgikus emléknapján szentmisét mutatott be az egri bazilikában Ternyák Csaba egri érsek. A szentmise elején Árvai
Zoltán kórházlelkész köszöntötte az egészségügyi dolgozókat orvosokat, ápolókat, mentősöket,
az egészségügyi intézmények

vezetőit -, a papokat és híveket.
Egyúttal jelezte: folytatjuk két
éve tartó könyörgésünket a járvány megszűnéséért. Szentbeszédében Ternyák érsek hangsúlyozta, hogy Ferenc pápa ezen
a világnapon az isteni irgalmasságot helyezi figyelmünk középpontjába. Ezután kiszolgáltatták
a betegek szentségét.

