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

A szerzetesi élet szépségéről 
szólt a főpásztor, és a szinódus 
fontosságára is felhívta a figyel-
met, majd bejelentette: két je-
zsuita paptestvér február elsejé-
től az Egri Főegyházmegyében 
szolgál tovább.

Homíliájában rámutatott: ez 
a február 2-i találkozó nagyon 
hasonlít a nagycsütörtöki olaj-
szentelési szentmiséhez, ami-
kor a püspök papjaival találko-
zik. Ez a mai alkalom pedig ép-
pen arra lehetőség, hogy a szer-
zetesek, szerzetesnők közösen 
adjanak hálát a hivatásukért, és 

imádkozzanak új szerzetesi hi-
vatásokért.

Nagyszerű alkalom ez ar-
ra, hogy rácsodálkozzunk egy-
más hivatására – hangsúlyoz-
ta az egri érsek, s külön köszön-
tötte a jezsuita rend provinciá-
lisát, Vízi Elemér atyát, aki Bu-
dapestről érkezett az egri szent-
misére. „Mivel ő nem az Egri Fő-
egyházmegye területén szolgál, 
ezért külön öröm, hogy itt van 
velünk” – fogalmazott.

A szerzetesekhez és szerzetes-
nőkhöz szólva kijelentette: „fon-
tosak vagytok az egyház számá-
ra, az Egri Főegyházmegye szá-
mára. Úgy tekintek rátok, mint 
egyházunk gazdagságára, akik 
ráirányítjátok a hívő és kereső 
ember figyelmét Istenre, és ar-
ra, hogy életünknek a halálon 
is túlmutató távlata, transzcen-
dentális dimenziója van”.

Gyertyaszentelő Boldogasz-
szony ünnepe Szent II. János 

Pál pápa kezdeményezésére a 
ti ünnepetek – mondta az érsek 
a szerzetesekhez szólva. A vi-
lág nem érti elkötelezettségete-
ket, ha nem hisz a személyes Is-
tenben. Ezért az Istennek szen-
telt életet van, aki ostobaság-
nak, más meg botránynak tart-
ja, éppen úgy, ahogy Krisztus 
keresztjéről is gondolkodnak.

Ternyák érsek ezután a 
szinodalitásról beszélt. Emlé-
keztetett rá, hogy a szerzetesi 
kongregáció a mai napra kül-
dött levelében, a megszentelt 
életet élő személyekhez fordul-
va arra buzdít, hogy a közössé-
gek vegyenek részt ebben a fo-
lyamatban. Mindenkihez szól a 
felhívás, hogy lépjen be a köl-
csönös meghallgatás dinamiz-
musába, amely az egyház min-
den szintjén zajlik, és amely Is-
ten 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 vál-
tak, és az egyház megújulásáért 
dolgoztak és tevékenykedtek. 
Mindezt úgy, hogy a szerzetesi 
közösség nem zárult be önma-
gába, hanem karizmáit az egész 
egyház, a pápa, a püspök, a plé-
bániai közösségek szolgálatába 
állította - mondta az érsek, majd 
hozzátette: „ezért vagyok én is 
személy szerint nagyon hálás 
nektek. Megtapasztalom ugyan-
is részetekről is ezt a készséget, 
imádságot, áldozatot és munkát, 
amellyel az egész egyház épülé-
séért tevékenykedtek.”

Szentbeszéde végén Ternyák 
érsek Gyertyaszentelő Boldog-
asszony közbenjárását, és a 
mennyei Atya áldását kérte a 
szerzetesekre. 

Debnár Ádám

MÁRCIUS ÜZENETE

„Bármit kértek imádsággal, higgyétek, hogy 
megkapjátok, és el is nyeritek” (Mk 11,24-25).
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Templomaink díszítése, 
a lila színű miseruha, a 
szentmise énekei és imád-

ságai emlékeztetnek bennün-
ket arra, hogy megkezdődött a 
Nagyböjt, a húsvétra való lel-
ki előkészület ideje. Egyházunk 
böjti fegyelme az elmúlt évszá-
zadban sokat változott, de a 
szent negyven nap napjainkban 
is alkalmas arra, hogy felké-
szítsen bennünket a húsvét mél-
tó megünneplésére. A nagyböj-
ti időszaknak a katolikus egy-
házban három jellegzetessége 
van. Jézus megváltó szenvedésé-
re emlékezünk, bűnbánatot tar-
tunk, és vállaljuk az önfegyelem-
nek azt a módját, amit böjtnek 
nevezünk.

Természetesnek mondható, 
hogy a nagyböjt folyamán gyak-
rabban gondolunk Jézus ér-
tünk vállalt szenvedésére és ha-
lálára. Főként a keresztúti áj-
tatosságon lélekben végig kí-
sérjük Jézust szenvedésének út-
ján az Olajfák hegyétől a Golgo-
táig. Közben akarva-akaratla-
nul is gondolunk saját szenvedé-
sünkre abban a reménységben, 

hogy a megváltó Jézus tud is, és 
akar is segíteni rajtunk, szenve-
dő embereken. Saját szenvedé-
se által megtanított bennünket 
arra, hogy az Isten országában, 

Isten és az ember kapcsolatá-
ban, mindennek, még a szenve-
désnek is van értelme. Az ő ke-
resztútja arra emlékeztet, hogy 
a gondviselő Isten bennünket 
sem ment meg az élet keresztjei-
től, de a szenvedésben nem va-
gyunk egyedül. A szenvedés órái-
ban megtapasztalhatjuk, hogy 
Jézus velünk van, közel van hoz-
zánk. Nem veszi le vállunkról a 
keresztet, de kegyelmével képes-
sé tesz minket arra, hogy hozzá 
méltóan tudjunk szenvedni.

A nagyböjt a bűnbánat és a 
megtérés ideje. Amikor Jézus 
megváltó szenvedésére emléke-
zünk, arra is gondolunk, hogy 
Ő értünk, a mi bűneinkért szen-
vedett, éppen azért, hogy meg-
szabadítson bűneink terhétől. Ez 

a magyarázata annak, hogy a 
nagyböjt folyamán, a húsvét kö-
zelségében elvégezzük a szent-
gyónásunkat. Nagyböjt 4. vasár-
napján templomainkban felol-

vassuk a tékozló fi ú történetét, 
amely nagyon alkalmas arra, 
hogy bűnbánatra, megtérésre 
és egy jó húsvéti szentgyónás el-
végzésére elvezessen bennün-
ket. Ha különböző mértékben is, 
de mindnyájan tékozló fi úk va-
gyunk, akik eltávolodtunk az 
atyai háztól, és saját elgondolá-
sunk szerint éljük a mindennap-
jainkat. A Nagyböjt alkalmas 
arra, hogy magunkba szálljunk 
és rádöbbenjünk arra, hogy jobb 
volt az atyai házban. Szebb volt 
az életünk, amikor sikerült hit-
ben, Isten törvényei szerint él-
nünk. A szentgyónásban pedig 
megtapasztalhatjuk Istennek, a 
mi mennyei Atyánknak az irgal-
mas szeretetét, bűnbocsátó jósá-
gát. Vigasztaló és bátorító üze-

net számunkra az, hogy minden-
ható Isten olyan irgalmas Atya, 
aki jobban örül egy megtérő bű-
nösnek, mint kilencvenkilenc 
igaznak, akiknek nincs szüksé-
gük megtérésre (vö. Lk 15,7).

A böjt és az önmegtagadás 
szükségességéről maga a mi 
Urunk Jézus Krisztus győz meg 
bennünket, aki nyilvános műkö-
dése előtt kivonult a pusztába, 
ott imádkozott, elmélkedett, böj-
tölt, és ott megkísértette a sátán. 
Arra akarta Őt rávenni, hogy ne 
teljesítse azt a küldetést, amit a 
mennyei Atyától kapott. A meg-
váltó Jézus azonban határozot-
tan nemet mondott a kísértésre. 

Napjainkban egy olyan vi-
lágban élünk, ahol sok 
minden nyugtalanít ben-

nünket és sok minden próbára 
teszi, gyengíteni akarja hitünket. 
Kísértések sokasága vesz körül 
bennünket. Ha az Isten igéjéhez 
igazítjuk az életünket, akkor be-
látjuk, hogy böjt, önmegtagadás 
és önfegyelem segítségével köny-
nyebben tudunk Krisztust követő 
keresztény életet élni. 

Dolhai Lajos

Nagyböjt van!

A szinódusi folyamat mellett 
a digitalizáció és az online mé-
dia hatása állt az Egri Főegyház-
megye fenntartásában működő 
köznevelési és szakképző intéz-
mények lelkipásztorai számára 
február 16-án tartott értekezlet 
középpontjában.

A program kezdetén Lóczi Ta-
más atya, az Egyházmegyei Ka-
tolikus Iskolai Főhatóság elnöke 
köszöntötte a megjelenteket.

Dr. Szűts Zoltán, az Eszter-
házy Károly Katolikus Egyetem 
Pedagógiai Karának dékánja
„Álhírek és hamis tartalmak az 
internet és a tömegtájékoztatás 
világában” c. előadásában rámu-
tatott a média előnyeire és veszé-
lyeire. A közösségi médiának je-
lenleg 3 milliárd felhasználó-
ja van. Rengeteg embert vonz, 
ugyanakkor veszélye, hogy a 

vélemény fontosabbá válik a té-
nyeknél.

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, pe-

dagógusként nem a tiltás 
a legfontosabb, hanem 
felfedező kíváncsiságot 
kell kelteni a diákokban, 
hogy megismerjék az 
igazságot, amely szabad-
dá tesz mindannyiunkat.

Dr. Kiss Gábor szinó-
dusi moderátor a rész-
vétel, közösség és misz-
szió hármas feladatát 
hangsúlyozta előadásá-
ban. Az egyház egy nép-
ként zarándokol azon az 
úton, amelyre meghívást 
kapott. A szinodalitás eb-
ben nyújt segítséget.

Ternyák Csaba egri ér-
sek összegző beszédében 
a találkozás, közös gon-
dolkodás örömét hang-
súlyozta. „Az egyház-
nak mindig figyelni kell 
az idők jeleit, azt, hogy 
mit üzen nekünk a Lé-
lek a szinodalitás által. 

A lelkipásztori szolgálat lehető-
ségei jelentős mértékben nőttek 
azzal, hogy ilyen nagy számban 
óvodákat építhetünk, iskolákat 
működtetünk, most már egyete-
münk is van. Öröm, hogy a fiata-
lokat az iskolák által el lehet ér-
ni, meg lehet szólítani.”

A 2021/22-es tanévtől a 
tibolddaróci általános iskola, a 
hangonyi, valamint a járdánházi 
óvoda került a főegyházmegye 
fenntartásába, ezzel 55-re emel-
kedett a katolikus köznevelési 
intézmények száma. Pap Ildikó

Az Eszterházy Károly Kato-
likus Egyetemen, a Líceumban 
tartották az Egri Főegyházme-
gye fenntartásában működő ne-
velési-oktatási intézmények ve-
zetőinek értekezletét 2022. feb-
ruár 9-én. Lóczi Tamás, az Egy-
házmegyei Katolikus Iskolai Fő-
hatóság elnöke rámutatott: az is-
kolák ebben a nehéz helyzetben 
is működőképesek, s ez az igaz-
gatóknak is köszönhető. A kato-
likus intézményekben alapve-
tő fontosságú, hogy a hitélet je-
len legyen, gyarapodjon, mind a 
diákok, mind a pedagógusok kö-
rében. Az értekezleten Füleczki 
István, az Egri Érseki Papneve-
lő Intézet prefektusa, teológiai 
tanár a kinyilatkoztatásról tar-
tott előadást. 

A program szentmisével foly-
tatódott, melyet Ternyák Csaba 
egri érsek mutatott be a Líceum 
kápolnájában. A szertartás ele-
jén a főpásztor elmondta: ezúttal 
is hálát adni jöttünk össze, há-
lát adunk a diákokért, szülőkért, 

pedagógusokért és azért, hogy 
sokakban megszületett a bátor 
döntés és a bizalom, hogy gyer-
mekeiket iskoláinkra bízzák.

Az értekezlet délutáni sza-
kaszában dr. Kiss Gábor, az ér-
seki bíróság munkatársa, szi-
nódusi moderátor a szinódu-
si folyamat teológiai hátteré-
ről szólt.  Elmondta: a szinódus 
szóösszetétel együtt haladást je-
lent, a szinodalitás pedig az egy-
ház alaptulajdonsága, mely egy-
szerre ajándék és feladat. A je-
len folyamatban Ferenc pápa Is-
ten egész népére kiterjesztette 
a következő püspöki szinódus 
előkészítését, amelynek teoló-
giai hátterét a II. Vatikáni zsinat 
szemléletváltása tette lehetővé. 
A szinodalitás a folytonos meg-
újulás alapja, s egyben tanúság-
tétel, cél és módszer. Az igazga-
tói értekezleten dr. Németh Zol-
tán osztályvezető és munkatár-
sai az aktuális fenntartói és in-
tézményi feladatokról adtak tá-
jékoztatást. Bérczessy András

Lelkipásztorok találkozója

Iskola igazgatók értekezlete

A találkozó résztvevői. Első sorban
Lóczi Tamás az EKIF elnöke, Dr. Pajtókné 
Dr. Tari Ilona a katolikus egyetem rektora, 
Dr. Ternyák Csaba érsek és Ficzek László 
általános helynök.

Fotó: Szent István Televízió

Ternyák Csaba érsek a szentmise elején megszentelte a gyertyákat Fotó: Federics Róbert



2021-ben a Katolikus Kari-
tász alapításának 90-ik, újra 
indulásának pedig 30-ik év-
fordulóját ünnepelte a Katoli-
kus Karitász hazánkban. Egy-
házmegyénkben a Főegyház-
megyei Karitász Központ Eger 
és 67 plébániai karitász cso-
port 956 önkéntessel teszi a jót 
az Egyház nevében és az Evan-
gélium szellemében. Árvai Fe-
renc atya, egyházmegyei kari-
tász-igazgató elmondta, hogy 
a jubileumi egyházmegyei ün-
nepet Kazincbarcikán rendez-
te meg a karitász 2021. októ-
ber másodikán, a kazincbarci-
kai szalézi atyák és a helyi ka-
ritász csoport szervezésében. 
A négyszáz karitász önkéntes 
és a plébánosaik jelenlétében 
Ternyák Csaba érsek atya adott 
hálát Istennek a sok kegyelmé-
ért és mondott köszönetet a ka-
ritász munkatársainak, önkén-
teseinek és támogatóinak a fe-
lebaráti szeretet szolgálatáért.

A jubileumi esztendőben az 
Egri Főegyházmegyében a ka-
ritász munka nem állt meg, ha-
nem a korábbi évekhez hason-
lóan segítették a nehéz helyzet-
be került családokat, a rászoru-
lókat. Az esztendő első hónap-
jaiban a krízissegély program-
mal indult a segélyezés, gyógy-
szer- és gyógyászati segédesz-
köz támogatással, tűzifa támo-

gatással. Tavasszal a Zöldellő 
Kertek programban 40 telepü-
lésen 1.381 család művelte meg 
a lakása körüli kertet és ültette 
be a karitásztól kapott vetőma-
gokkal, majd nyáron több, mint 
20000 szál paprika és paradi-
csom palántát is adományoz-
tak a rászorulóknak. A DM Pe-
lenka Programban 62 kisgyer-
mekes család kapott egyházme-
gyénkben fél évre elegendő pe-
lenkát, Béres cseppel 470 bete-
get támogattak. 

Szép Otthonok programban 30 
mélyszegénységben élő család 
otthonát segítették lakhatóbbá, 
tisztává és higiénikussá tenni. 
A Lak6 programban 3.300.000 
Ft értékben segítettek, támogat-
va 18 szegény családot.

A Covid harmadik és negye-
dik hullámában maszkokkal, 

fertőtlenítővel és élelmiszer-
csomagokkal támogatták a rá-
szorulókat. 

Nyáron napközis karitász 
gyermektáborokban segítet-
tek a rászoruló gyermekek-
nek. Ősszel iskolakezdési támo-
gatásban 320 gyermek része-
sült. A télre készülve kályhával 
és tűzifával segítették a rászo-
rulókat. Év közben tartósélel-
miszer csomagokkal, ruhával 
is támogatták őket. Karácsony 
előtt 12 tonna élelmiszert osz-
tottak szét.

Egerben a Karitász Konyhán 
egész évben hétköznapokon 
50 adag kétfogásos meleg étel-
lel várták a hajléktalanokat és 
mélyszegénységben élőket. Tél 
beálltával pedig meleg ruhát, 
cipőt, kesztyűt, sapkát adtak a 
hajléktalanoknak.

Egerben a RÉV Szenvedély-
beteg-segítő Szolgálat munka-
társai segítik a szenvedélybe-
teg embertársainkat. 

A plébániai karitász csopor-
tok egész évben támogatták a 
lakóhelyük rászoruló családjait, 
látogatták az időseket és betege-
ket. Árvai Ferenc hangsúlyozta: 
hála és köszönet a karitász mun-
katársainak, önkénteseinek és 
támogatóinak a sok munkáért 
és anyagi támogatásért, amivel 
Isten gondviselő szeretetét hir-
detjük a világban.  H. J.

Hetven évvel ezelőtt, 1952. 
március 11-én született a Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg megyei 
Ajakon lapunk jegyzetírója, Dr. 
Dolhai Lajos. Pappá 1977-ben 
szentelték. Teológiai doktorá-
tust Budapesten szerzett. Szent-
ségtani-liturgikus teológiai ta-
nulmányokat a Római Szent An-
zelm Egyetemen folytatott. 1990-
től érseki tanácsos, 1991-től fő-
szentszéki kötelékvédő, 1998-tól 
címzetes prépost, 1999-től pá-
pai prelátus. 2002-től habilitált 
doktor, a Pázmány Péter Katoli-
kus Egyetem Hittudományi Ka-
rának egyetemi magántanára, 
2008-tól az Egri Hittudományi 
Főiskola rektora. Főszékesegy-
házi kanonok, az egri Szent An-
na templom templomigazgatója. 
2014-től a Nemzetközi Teológiai 
Bizottság magyar tagja. 

– Ajakon születtem, egy olyan 
községben, amely a mai napig is-
mert hagyományos vallásossá-
gáról - mondta az ünnepelt. – Itt 
ismertem meg a küzdelmes falu-
si életet, a munka szeretetét és 
becsületét. Egerbe 1972-ben ke-
rültem, amikor a kétéves kato-
nai szolgálat után első éves kis-
pap 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 foly-
tathattam tanulmányaimat Bu-
dapesten. Papszentelésem után 
rövid ideig voltam káplán, majd 
római tanulmányaim befejezé-
sét követően, 1981-től teológiai 
tanárként tevékenykedem, im-
máron négy évtizede. Prefek-
tus, vicerektor voltam a szemi-
náriumban. Kezdetben, hat éven 
át filozófiát és latint kellett taní-

tanom, csak később kezdtem el 
oktatni a dogmatikát. 

– A rendszerváltással egy idő-
ben Önnek is sűrűsödtek a meg-
bízatásai…

– Igen. Nagyon szépnek mond-
ható az 1990 utáni, azaz a poli-
tikai rendszerváltást követő idő-
szak. Ekkor már vicerektorként, 
a kispapok tanítása mellett az 
Eszterházy Károly Főiskolával 
közösen végzett hittanár-képzés 
megszervezése és irányítása is 
feladataim közé tartozott. A ki-
lencvenes években 150-160 nap-
pali tagozatos fiatalnak tartottuk 
az előadásokat a Líceum épületé-
ben. Ezek mellett hétvégeken Bu-
dapestre is jártam, hogy a Páz-
mány Péter Katolikus Egyetem 
Teológiai Karának Levelező Ta-
gozatán is tanítsam a dogmati-
kát a világiaknak, akik készül-
tek a hittanári pályára. 2008-
ban lettem az Egri Hittudományi 
Főiskola rektora. Államilag elis-

mert és akkreditált felsőoktatási 
intézményként működünk. Úgy 
kell szerveznem és irányítanom 
a papképzést és a leendő hittaná-
rok képzését, hogy megfeleljünk 
az egyházi fenntartó elvárásai-
nak és az állami törvényeknek. 

– Az Egyházmegyei Hírek állan-
dó szerzője. Manapság nagyon 
sok helyen találkozhatunk pub-
likációival, könyveivel. Mikor 
kezdte el az írást?

– 1996-tól kezdtem el publikál-
ni és teológiai tudományos jelle-
gű kutatásokat végezni, miután 
megszűnt a fáradtságos munká-
val járó prefektusi beosztásom. 
2001-től kezdőden sorra jelentek 
meg a könyveim. Erdő Péter bí-
boros úr kinevezése alapján pe-
dig a 2020-as budapesti Nem-
zetközi Eucharisztikus Kong-
resszus Teológiai Bizottságá-
nak vezetését is rám bízták. 12 
könyvem jelent meg különböző 
könyvkiadóknál. A 12 kötet kö-

zül a legjelentősebbnek a szent-
ségtani trilógiám mondható (A 
szentségek teológiája; A liturgia 
teológiája; A szentségek liturgi-
kus teológiája). Ezek a kötetek 
különböző szempontból és mód-
szerekkel mutatják be az Egyház 
szentségeit. A budapesti Nem-
zetközi Eucharisztikus Kong-
resszusra készült két könyve-
met (Az Eucharisztia teológiája; 
Csúcs és forrás) sokan felhasz-
nálták a készület éveiben. 

– 2022. március 11-én ünnep-
li 70. születésnapját, melyhez ez-
úton is gratulálunk és Isten bő-
séges áldását kérjük életére. Mi-
lyen kérdések foglalkoztatják je-
lenleg? 

– Azon papnevelők közé tar-
tozom, aki szomorúan tapasz-
talta meg a pártállami időben, a 
nyolcvanas évek közepén, hogy 
harminc alá süllyedt az Egri 
Szeminárium létszáma. De azt 
is megélhettem, hogy a rend-
szerváltás után, a 2000 és 2005 
közötti években, minden tanév-
ben több mint 80 kispap élt a 
házban. Reménykedem abban, 
hogy valami rendkívüli ese-
mény, „gratia externa” azaz kül-
ső kegyelem megváltoztatja a je-
lenlegi negatív trendet, ugyan-
akkor 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 há-
la, még elég jónak mondható az 
egészségem. Szeretném még né-
hány évig papként és teológiai 
tanárként aktívan szolgálni Is-
ten dicsőségét és az emberek üd-
vösségét. Homa János

II  EGYHÁZMEGYEI HÍREK

Akolitusokat 
avattak Egerben
BENSŐSÉGES, családias körben 
avatott akolitusokat Ternyák 
Csaba egri érsek február 8-án 
az érseki magánkápolná-
ban. A főpásztor arra kérte az 
akolitusokat, hogy szolgálatuk 
során imádságos, vallásos lel-
külettel álljanak az oltárnál. 
Az akolitus három feladat ellá-
tására kap megbízást: közös-
ségépítésre, igeliturgia veze-
tésére és áldoztatásra. Bozsik 
Zoltán elmondta: egész éle-
tében érezte Krisztus gondvi-
selését, és hatalmas lelki él-
ményt jelent számára, hogy az 
akolitusi szolgálat által hirdet-
heti az evangéliumot az embe-
reknek. „Az akolitus nem pap-
pótlót jelent, hanem olyan vi-
lági civileket, akik fölállnak a 
padból, és elindulnak az ol-
tár felé segíteni – fogalmazott 
Köböl Zsolt. – Erő és jóság, a 
tudat, hogy Krisztus keze tart 
bennünket, és az üzembiztos 
jelenlét a szentmiséken, szá-
momra ezt jelenti az akolitusi 
szolgálat.” A szentmise végén 
az akolitusok igazolást vehet-
tek át a főpásztortól annak je-
leként, hogy mától kezdve ily 
módon teljesítenek szolgálatot 
egyházközségükben.

Könyvbemutató
EGERBEN, a lajosvárosi Találko-
zások Házában mutatták be 
2022. február 8-án Kladiva 
Imre címzetes apát, nyugal-
mazott plébános „Az Úr házá-
ba indulunk, örömtől dobban 
a szívünk” című könyvét. A kö-
tet Imre atya legutóbbi szolgá-
lati helyéről, a Jászapáti temp-
lomról, a katolikus intézmé-
nyekről szól. A lelkipásztor 21 
évet töltött a jászsági város-
ban, és alapos helytörténeti 
kutatásokat végzett. A szerző 
a jászok történetétől kezdte a 
kutatást, kitérve minden fon-
tos eseményre, épületre, egé-
szen a 21. századig. A temp-
lom mellett más egyházi épü-
letekről, építményekről is ír, a 
temetőkápolnáról, a kálvári-
áról, a több mint húsz útszéli 
keresztről, szobrokról és a plé-
bániaépületekről, 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 Talál-
kozót és Lelkigyakorlatot. A 
nyár egyik legjelentősebb ka-
tolikus ifjúsági eseményére 16 
és 30 év közötti fiúkat és lá-
nyokat várnak a rendezők. A 
találkozó ideje alatt a sátorozó 
fiatalok szentmisék, előadá-
sok, csoportos beszélgetések 
és koncertek segítségével mé-
lyülhetnek el a hitben. 

HÍREK
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Kérjük, segítse
adományával!

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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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.

A HÓNAP VERSE

Sík Sándor (1889 – 1963) pia-
rista tanár, tartományfőnök, költő, 
műfordító, irodalomtörténész, egy-
házi író, cserkészvezető, a Magyar 
Tudományos Akadémia levelező 
tagja, Kossuth-díjas, a 20. század 
jelentős magyar lírikusa. 

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

Isten dicsőségét és az 
emberek üdvösségét szolgálni

2022. MÁRCIUS

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.

Jubileumi év után a Karitász

Hálát adok, hogy rohanó, zűrzavaros világunkban még mindig vannak fi-
atalok, akik meghallják Isten hívó szavát 

Az egyházmegyei karitászigaz-
gató megköszönte a támoga-
tók, adományozók jóságát.   – 
2022-ben is változatlan a cé-
lunk – mondta Árvai Ferenc–, 
tegyük a jót, az Egyház nevé-
ben és az Evangélium szelle-
mében. Továbbra is várjuk az 
adományokat: a Főegyház-
megyei Karitász Központ Eger 
számlaszáma: CIB 10700282-
48854209-51100005.

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

A főpásztor levele az szja 1 + 1 % 
felajánlásáról és az egyházi hozzájárulásról

A Betegek Világnapján, febru-
ár 11-én, a Lourdes-i Szűzanya 
liturgikus emléknapján szent-
misét mutatott be az egri bazi-
likában Ternyák Csaba egri ér-
sek. A szentmise elején Árvai 
Zoltán kórházlelkész köszöntöt-
te az egészségügyi dolgozókat - 
orvosokat, ápolókat, mentősöket, 
az egészségügyi intézmények 

vezetőit -, a papokat és híveket. 
Egyúttal jelezte: folytatjuk két 
éve tartó könyörgésünket a jár-
vány megszűnéséért. Szentbe-
szédében Ternyák érsek hang-
súlyozta, hogy Ferenc pápa ezen 
a világnapon az isteni irgalmas-
ságot helyezi figyelmünk közép-
pontjába. Ezután kiszolgáltatták 
a betegek szentségét.

Érseki szentmise a Betegek Világnapján


