
Az egri érseket 39 évesen 
szentelte püspökké Rómában 
Szent II. János Pál pápa 1993. 
január 6-án. 

Dr. Ternyák Csaba 1992. de-
cember 24-én kapott eszter-
gomi segédpüspöki kineve-
zést. Jelmondata: „Ipsi gloria 
in saecula!” („Dicsőség Neki 
mindörökké!”) 

1997. december 11-én címze-
tes eminentianai érsekké és a 
Papi Kongregáció titkárává ne-
vezték ki, így püspöki pályája 
közel egy évtizeden át Rómá-
ban folytatódott.  

XVI. Benedek pápa 2007. 
március 15-én nevezte ki egri 
érsekké. Beiktatása az Egri Fő-
székesegyházban, 2007. június 
9-én volt.

2010-től 2015-ig a Magyar 
Katolikus Püspöki Konferen-
cia elnökhelyettese, 2015-2020 
között az MKPK Állandó Taná-
csának tagja volt. Munkásságá-
nak köszönhetően jelentős szá-
mú katolikus oktatási-nevelési 
intézmény kezdte meg műkö-
dését az Egri Főegyházmegyé-
ben. 2012-ben megalapította a 
Redemptoris Mater Egyházme-

gyei Missziós Szemináriumot, 
2021-ben pedig az Eszterházy 
Károly Katolikus Egyetemet. 

Egerben, sőt az egész egyház-
megyében sokan találkozhat-
tak vele, hiszen számos felújí-
tott templomot áldott meg, sok 
plébániát és iskolát keresett fel. 
Ezúton is köszönjük az egyház-
megyénkért végzett szolgálatát. 
Imádkozzunk főpásztorunkért, 
hogy az elkövetkező években is 
adjon neki a Jóisten egészséget 
és áldja meg életét és minden te-
vékenységét!

az Egyházmegyei Hírek
szerkesztői

„Szomorúan közlöm, hogy XVI. Benedek 
emeritus pápa ma reggel 9:34-kor elhunyt 
a vatikáni Mater Ecclesiae-kolostorban” 
– közölte Matteo Bruni, a Szentszéki 
Sajtóiroda igazgatója december 31-én.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 
Állandó Tanácsának közleménye: A Magyar 
Katolikus Püspöki Konferencia tagjai meg-
illetődött szívvel értesültek arról, hogy XVI. 
Benedek emeritus pápa 2022. december 31-
én, 9 óra 34 perckor a Mater Ecclesiae Mo-
nostorban, a Vatikánban földi útját befejez-
te, és hazatért a Mennyei Atya Házába.

A Gondviselő Isten iránt érzett, hála-
telt szívvel gondolunk személyére. Joseph 
Ratzinger, majd XVI. Benedek egész éle-
te tanúságtétel volt mindannyiunk számá-
ra rendíthetetlen, személyes hitéről; tudása 
és bölcsessége egész nemzedékeknek muta-
tott irányt.

Ferenc pápához csatlakozva kérünk min-
den jószándékú embert, hogy imáiban em-
lékezzen meg az emeritus pápáról, továbbá 
buzdítunk minden testvérünket, imádkoz-
zon Szentatyánkért és az egész Egyházért.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 

Állandó Tanácsa

Pyrker János László egri pátri-
árka-érsek születésének 250. 
évfordulója alkalmából szer-
veztek konferenciát december 
elsején az egri Líceumban.

Ternyák Csaba egri érsek
köszöntőbeszédében kiemelte, 
nagy adomány Egernek, hogy a 
Jóisten nekünk adta Pyrker Já-
nost, akinek személye és mun-
kássága előtt szeretnének tiszte-
legni a konferenciával.

Dr. Pius Martin Maurer 
lilienfeldi ciszterci apát előadá-
sában Pyrker apát lilienfeldi mű-
ködését, tevékenységét ismer-
tette. Pyrker János 1792-ben lé-
pett be a lilienfeldi ciszterci ko-
lostorba, ahol a László nevet kap-
ta. 1796-ban St. Pöltenben szen-
telték pappá. A kolostor apátja-
ként nagy hangsúlyt helyezett 
az apátság zenei életére, kottá-
kat és hangszereket biztosított a 
miséken közreműködő kórusok 
számára. 1819-ben szepesi püs-
pökké nevezték ki, de azután is 
tartotta a kapcsolatot a lilienfeldi 
szerzetesi közösséggel. Halála 
után szívét az egri bazilikában, 
testét pedig Lilienfeldben helyez-
ték örök nyugalomra.

Ezután a nap során 11 előadás 
hangzott el, rangos előadók jó-
voltából, akik felelevenítették 
Pyrker életét és korát. 

A Pyrker érsekről szóló ko-
rábbi kötetek, cikkek, tanul-
mányok és ez a konferencia is 
sokat segítenek, hogy az egy-
házmegye korabeli élete köze-
lebb kerüljön a mai kor embe-
réhez – mondta Dr. Czapkó Mi-
hály érseki titkár, aki méltatta 
azt a könyvet, amely a pátriár-
ka-érsek életét 100 történeten 
keresztül mutatja be. „A pátri-
árka” c. kötetet a lilienfeldi apát 
írta, és a nyáron jelent meg né-
metül. Köszönet illeti az egri 
katolikus egyetemet és a Líce-
um Kiadót, hogy a konferencia 
napjára elkészült a magyar ki-
adás is.

A könyvben olvasható anek-
doták Pyrker Életem című ön-
életrajzi művéből származnak. 
Az egri érsek a magyar kiadás-
hoz írt előszóban így fogalmaz: 
„Pyrker János nemcsak az Egri 
Főegyházmegye, hanem a ma-
gyar egyház történetében is ku-
riózumnak számít. (...) Kiemelke-
dő személyisége, különleges élet-
története sajátos rangot adott az 
Egri Főegyházmegyének és szer-
ves része lett egyházmegyei iden-
titásunknak. Műveivel, az egri 
bazilikával, az érseki palota déli 
szárnyával, az Egri Érseki Taní-
tóképző megalapításával, az egri 
vár megmentésével és kultuszá-

nak megteremtésével kiemelke-
dőt alkotott, ami mind a mai na-
pig hálával tölti el a szívünket.” 

Ternyák érsek 2020-ban ala-
pította az Egri Főegyházme-
gye legrangosabb kitüntetését, 
a Pyrker-díjat, melynek idei ki-
tüntetettje Bosák Nándor, a 
Debrecen-Nyíregyházi Egyház-
megye nyugalmazott megyés-
püspöke, egykori főszékesegy-
házi kanonok, az Egri Érseki 
Papnevelő Intézet volt spirituá-
lisa, rektora és teológiai tanára 
kapta, az Egri Főegyházmegye 
javára végzett kiemelkedő szol-
gálatának elismeréseként.

Laudációjában Dr. Veres And-
rás, a Győri Egyházmegye me-
gyéspüspöke, a Magyar Katoli-
kus Püspöki Konferencia elnöke 
kiemelte, hogy 20 év alatt egész 
papi nemzedék nőtt fel Bosák 
püspök szemináriumi működé-
se alatt. A jövő papságának for-
málását következetesen, példa-
mutató alázattal, szelíden, teljes 
odaadással végezte.

A díjat Ternyák érsek adta át 
Bosák Nándor nyugalmazott 
megyéspüspöknek.

A konferencia szekcióit az 
Érseki Papnevelő Intézet és 
Redemptoris Mater Egyházme-
gyei Missziós Szeminárium nö-
vendékeinek zenei szolgálata 
színesítette. Pap Ildikó
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Elhunyt XVI. Benedek emeritus pápa

Pyrker-konferencia Egerben
Január Az évről-évre sorra ke-

rülő ökumenikus imahét 
2022. január 16-tól 23-ig tar-
tott. Az imahét anyagát a Kö-
zel-Keleti Egyházak Tanácsa 
állította össze.

Február Gyertyaszentelő Bol-
dogasszony napján, február 
2-án, a megszentelt élet nap-
ján Ternyák Csaba egri érsek 
mutatott be ünnepi szentmi-
sét az egri Szent Bernát cisz-
terci templomban, a főegy-
házmegyében jelen lévő fér-
fi és női szerzetesközösségek 
tagjaival. 

Március A Magyar Katolikus 
Püspöki Konferencia megbíz-
ta a Katolikus Karitászt, le-
gyenek az Ukrajnából Ma-
gyarországra érkező mene-
kültek segítségére, és vegye-
nek részt az ellátásukban. 

Április Alapításának 10. évfor-
dulóját ünnepelte az egri 
Redemptoris Mater Egyházme-
gyei Missziós Szeminárium. 
Michał Bartosz Muszyňsky 
rektor elmondta, hogy 10 év 
alatt 46 papnövendékük volt 
illetve van, valamint, hogy ed-
dig 7 papot adtak az egyház-
megyének, 2 diakónus pedig a 
szentelésére készül. 

Május Az Egyházmegye Szino-
dális Találkozóját május 7-én
tartották a mezőkövesdi Jé-
zus Szíve Templomban, ahol 
az egri érsek mutatott be ün-
nepi szentmisét az egyház-
megye papságának konceleb-
rálásával. A szentmise után 
Czapkó Mihály teológiai ta-

nár, érseki titkár bemutatta 
az egyházmegye nyolc rész-
ből álló szinodális dokumen-
tumát.

Június Az egri bazilikában júni-
us 18-án négy diakónust pap-
pá, két akolitust pedig dia-
kónussá szentelt a főpásztor.

Július E hónap közepén tartot-
ták a 40. Egerszalóki Ifjúsá-
gi Találkozót és Lelkigyakor-
latot. 

Augusztus A sárospataki bazi-
likában tartották az Egri Fő-
egyházmegye tanévnyitóját. 
A meghívott előadó Várszegi 
Asztrik püspök, nyugalma-
zott pannonhalmi főapát volt. 

Szeptember Érseki szabadté-
ri szentmisében emlékeztek 
meg a 25 éve elhunyt Kal-
kuttai Szent Terézről a Szere-
tet Misszionáriusai miskolci 
rendházának udvarán, szep-
tember 5-én. 

Október A pandémia után is-
mét megtartották a főegyház-
megyei ministránstalálkozót 
Egerben, 2022. október 1-én, 
több mint hatszáz fő részvé-
telével. 

November A keresztény csalá-
di életre nevelés jegyében tar-
tottak konferenciát az Egri Fő-
egyházmegye hitoktatói szá-
mára november 10-12. között. 

December A főegyházmegye 
védőszentje, Szent János apos-
tol és evangélista ünnepén, 
december 27- én, az egri bazi-
likában az ünnepi szentmisét 
követően megáldották az egri 
borvidék borait.

2022-ben történt

A Pyrker-díj idei kitüntetettje Bosák Nándor, a Debrecen-Nyíregyházi 
Egyházmegye nyugalmazott megyéspüspöke, aki Ternyák Csaba ér-
sektől vette át az elismerést Fotó: Balogh Ferenc

Harminc éve püspök 
Ternyák Csaba

Ternyák Csabát püspökké szenteli 
II. János Pál pápa

XVI. Benedek pápa életrajza
Joseph Ratzinger 1927. április 
16-án született a németorszá-
gi Marktl am Inn-ben, a Passaui 
Egyházmegye területén. Édesap-
ja a csendőrség tisztje volt, régi 
bajor földműves családból szár-
mazott.
Fiatalságának éveit Traunstein-
ben töltötte. A II. világháború leg-
utolsó szakaszában a légvédel-
mi egységekhez hívták be kise-
gítőnek.
1946-tól 1951-ig fi lozófi át és te-
ológiát tanult a Müncheni Egye-
temen és a Freisingi Filozófi ai és 
Teológiai Főiskolán. 1951. júni-
us 29-én szentelték pappá és ez-
után nem sokkal megkezdte ta-
nári tevékenységét.
1951-ben München-Moosachban 
volt kisegítő lelkipásztor, 
majd 1951-52-ben München-
Bogenhausenben káplán. 1952-
től 1954-ig a Freisingi Szeminári-
umban volt tanár.

1954-től 1957-ig a Freisingi Fi-
lozófi ai és Teológiai Főiskolán a 
dogmatikus és a fundamentális 
teológia docense, majd ugyanitt 
1958-59-ben rendkívüli egyete-
mi tanár. 1959-től 1963-ig a fun-
damentális teológia egyetemi ta-
nára Bonnban. 1962 és 1965 kö-
zött a II Vatikáni Zsinat teológiai 
szakértőjeként, peritusaként te-
vékenykedett. 1963 és 1966 kö-
zött a dogmatika és a dogma-
történet professzora a Münsteri 
Egyetemen, majd ugyanezeket 
a tárgyakat tanította 1966-tól 
1969-ig a Tübingeni Egyetemen 
és 1969-től 1977-ig a Regensbur-
gi Egyetemen, ahol 1976-77-ben 
az egyetem rektorhelyettese volt.
VI. Pál pápa 1977. március 25-
én münchen-freisingi érsekké és 
ugyanezen év június 27-én bíbo-
rossá nevezte ki. 1981. novem-
ber 25-én az azóta szentté ava-
tott II. János Pál pápa a Hittani 

Kongregáció prefektusává nevez-
te ki. Ezzel egyidejűleg a Nemzet-
közi Teológiai Tanács és a Pápai 
Biblikus Tanács elnöke is lett.
1986 és 1992 között a Katolikus 
Egyház Katekizmusát összeállí-
tó pápai bizottság elnöki teendő-
it is ellátta.
1998. május 21-én a budapesti 
Szent István Társulat Stephanus-
díjjal tüntette ki.
2002-ben választották meg a bí-
borosi kollégium dékánjává.
2005. április 19-én a bíborosi 
konklávé Szent II. János Pál pápa 
utódjául Joseph Ratzingert válasz-
totta meg, aki XVI. Benedek né-
ven kezdte meg szolgálatát. Pá-
pai jelmondata: „Cooperatores 
veritatis”, azaz „Az igazság mun-
katársai” (3Jn 1,8). Ő a nyolcadik 
német pápa és a 265. a római ka-
tolikus egyházfők sorában.
Pápai hivatala során megjelent 
három enciklikája: Deus Caritas 

est (2005), Spe salvi (2007), 
Caritas in veritate (2009), közel 
ötven apostoli konstitúciója, négy 
apostoli buzdítása és számos 
egyéb írása, közülük kiemelendő 
a Názáreti Jézusról szóló trilógia. 
Teológiai köteteinek, tanulmánya-
inak éppoly terjedelmes a listája, 
mint különböző egyetemektől ka-
pott elismeréseinek, díszdoktori 
kitüntetéseinek sora. Nem hivata-
li tekintélye, hanem személyes te-
kintélye és világos előadásmódja 
tette, hogy előadásai zsúfolt elő-
adótermek előtt hangzottak el, 
könyvei pedig nagy példányszám-
ban érdekelték az embereket. 
Magyar nyelven közel negyven 
munkája jelent meg.
2013. február 10-én kelt nyilatko-
zatában korára és fogyatkozó ere-
jére hivatkozva le kívánt monda-
ni a pápai hivatalról. Szándékát a 
következő nap jelentette be, és az 
február 28-án lépett hatályba.



Megújult a vilmányi Jézus 
Mennybemenetele-templom 
homlokzata és ablakai. A felújí-
tott épületet és az előtte álló ke-
resztet Ternyák Csaba egri ér-
sek áldotta meg november 20-
án. Szentbeszédében a főpásztor 
elmondta: a vilmányi hívek az 
ősz során láthatták, ahogy egyre 
szebb lett ez a templom, ahol Is-
tent dicsérjük, imádkozunk csa-
ládjainkért, közösségeinkért, ön-
magunkért. A templom megúju-
lása öröm és egyúttal üzenet is. 
Szükség van lelki megújulásra 
is. A szentmise végén Zsova Já-
nos plébániai kormányzó mon-
dott köszönetet a főpásztornak, 
majd felsorolta, hogy mi valósult 
meg a közelmúltban. A beruhá-
zásra a hívek adományain túl az 
Egri Főegyházmegye közel 3 és 
fél millió forintot fordított, a kor-
mány 15 millió forintos támoga-
tása mellett. A vilmányi ünnep-
ség után a főpásztor meglátogat-
ta a szintén megújult közeli Kor-
lát település templomát, és imád-
kozott az egyházközség élő és 
meghalt híveiért. 

December 10-én, szombaton a 
kápolnai Szeplőtelen Fogantatás-
templomban búcsúi szentmisét 

mutatott be Ternyák Csaba eg-
ri érsek. Az egyházközség világi 
elnöke, Inklovics Gyula köszön-
tőjében kérte a főpásztort, hogy 

áldja meg – a 233 év-
vel ezelőtt, Eszterhá-
zy püspök költségén 
felépült – az elmúlt 
esztendőben teljesen 
megújult plébánia-
épületet. 

A szentmise végén 
Kakuk Ferenc plébá-
nos megköszönte az 
Egri Főegyházme-
gye és a Magyar Kor-
mány támogatását 
és a felújítási projekt 
minden közreműkö-
dőjének munkáját. 
Ezt követően a Ká-
polnai Tarnavölgye 
Általános Iskola és a 
LírArt Alapfokú Mű-
vészeti Iskola növen-
dékei és tanárai, Vá-
mosi László igazga-
tó vezénylésével, is-
mert énekek előadá-
sával örvendeztették 
meg a jelenlévőket.

A szentmise záró 
áldása után az asz-

szisztencia, a papság és a hívek 
átvonultak a plébániaudvarra, 
ahol az érsek megáldotta a felújí-
tott épületet. 

Az orosz-ukrán háború kitöré-
se óta folyamatosan segíti a Ka-
tolikus Karitász a határ túlolda-
lán élőket és a hazánkba érke-
ző menekülteket is. Barabáson 
melegedő pontot működtetnek, 
ahol pihenési lehetőséget, me-
leg ételt, útravaló szendvicset 
biztosítanak az oda érkezőknek.

A kárpátaljai karitásszal hosz-
szú évek óta tartó kapcsolat az 
utóbbi hónapokban felerősödött, 
a segélyszervezet munkatár-
sai rendszeresen visznek ado-
mányt az egyre nehezebb körül-
mények között élő embereknek. 
Legutóbb a Karitász felsőzsolcai 
logisztikai és raktárközpont-
jából vittek tartós élelmiszert, 
tisztítószert, húskészítménye-
ket és takarót a Beregszászi 
Szent Anna Karitász munkatár-
sai. Harapkó Mariann, a kari-
tász vezetője elmondta, Ukrajna 
több városában, falvaiban nincs 
áramszolgáltatás. Így a fűtés és 
a vízellátás is akadozik, mivel a 
gázkazánok és a szivattyúk mű-
ködéséhez is áramra van szük-

ség. Amikor éjszaka néhány órá-
ra bekapcsolják, az emberek ak-
kor kelnek fel főzni, mosni, fü-
rödni. Hálásak a karitász támo-
gatásáért, amely a hideg beálltá-
val még többet jelent a családok 
számra.

A Bródy Sándor Megyei és 
Városi Könyvtár felajánlásá-
val igyekeztek örömet szerezni 
a nehéz sorsú gyerekeknek. A 
gazdagon összeállított Mikulás 
csomag mellé minden kisgyer-
mek mesekönyvet is kapott.

A Katolikus Karitász azon-
ban nemcsak a határon túl se-
gíti a nehéz anyagi körülmé-
nyek között élőket. Árvai Fe-
renc, a Főegyházmegyei Kari-
tász Központ Eger igazgatója 
elmondta, folyamatos a hozzá-
juk érkező segélykérelmek tel-
jesítése. Krízis segély program-
ban rezsitámogatással, gyógy-
szerkiváltással, gyógyászati se-
gédeszközökkel, tűzifával és 
kályha adománnyal, valamint 
tartós élelmiszerrel a téli idő-
szakban eddig összesen 25 mil-
lió forint értékben támogatták 
a rászoruló családokat. Emel-
lett 1000 db Mikulás csomagot 
osztottak szét a rászoruló gyer-
mekek között. Az Angyalbatyu 
programban karácsonyig tart 
az adományok gyűjtése. Továb-
bi információ a karitaszeger.
hu oldalon található. Erre a 
számlaszámra pedig továbbra 
is várják a jószándékú embe-
rek adományát: Főegyházme-
gyei Karitász Központ Eger, CIB 
10700282- 48854209-51100005.
 Pap Ildikó

II  EGYHÁZMEGYEI HÍREK

Kiállított 
betlehemek
TAVALY IS MEGHIRDETTE Betle-
hemkészítő pályázatát az 
Egri Érseki Palota Turisztikai 
Látogatóközpont. A zsűri ér-
tékelése szerint az 1. helye-
zett Dudás Anna a sajóládi 
Fráter György Katolikus Álta-
lános Iskola és Alapfokú Mű-
vészeti Iskola 4. osztályos ta-
nulója lett. A 2. helyen a tö-
rökszentmiklósi Bercsényi 
Miklós Katolikus Általános 
Iskola és Óvoda diákjai: Far-
kas-Osváth Loretta, Illyés 
Anna, Kecsó Gréta, Kazinczy 
Judit, Kovács Mira és Kiss Vi-
rág végeztek. 3. helyezettek 
a hevesi Szent Gellért Katoli-
kus Általános Iskola és Óvo-
da 3. osztályos diákjai let-
tek. Különdíjat kapott az apci 
Boldog Brenner János Kato-
likus Általános Iskola diák-
ja: Zsoldos Szonja 6. osztá-
lyos tanuló, valamint a nagy-
körűi Petrovay György Kato-
likus Általános Iskola, továb-
bá Debrei Balázs a gyöngyö-
si II. Rákóczi Ferenc Katoli-
kus Általános Iskola 3. osz-
tályos diákja, és Kiskartali 
Fanni a hevesi Szent Gel-
lért Katolikus Általános Is-
kola tanulója. A felnőtt kate-
gória díjazottja a nyíregyházi 
Tamaskovics Gáborné lett. 
A beküldött betlehemeket az 
Érseki Palota Látogatóköz-
pontban tekinthették meg az 
érdeklődők. 

Új iskolakápolna 
AZ EGRI FŐEGYHÁZMEGYE jóvol-
tából iskolakápolnát alakít-
hattak ki a Boldog Sándor 
István Katolikus Általános Is-
kola Tibolddaróci II. Rákó-
czi Ferenc Tagiskolájában. 
Lelkinapokon, hittanórákon, 
illetve egyházi események 
megünneplésekor fogják 
majd használni, de helyszí-
ne lesz a nagyböjti és adven-
ti időszakra történő felkészü-
lésnek is. Az iskola régi szár-
nyában kapott helyet a ká-
polna, melyet egy tanterem 
átalakításával hoztak létre. 
Pálfi János plébános novem-
ber 19-én áldotta meg az Ár-
pád-házi Szent Erzsébet ne-
vét viselő kápolnát. 

Hálaadó 
szentmise
A SZENTHÁROMSÁG tiszteleté-
re szentelt korláti templo-
mot 2022. november 26-án 
áldotta meg Juhász Ferenc 
pasztorális helynök, aki a há-
laadó szentmisét is bemutat-
ta.  A beruházást 20 millió fo-
rinttal támogatta a magyar 
kormány. Zsova János plébá-
niai kormányzó megköszönte 
a segítséget az önkormány-
zatnak és Takács Krisztián 
polgármesternek, mely által 
megszépült a templom.

HÍREK

Babits Mihály

Csillag után
Ülök életunt szobámban,
hideg teát kavarok…
Körülöttem fájás-félés
ködhálója kavarog.
Kikelek tikkadt helyemből,
kinyitom az ablakot
s megpillantok odakint egy
igéretes csillagot.
Ó ha most mindent itthagynék,
mennék a csillag után,
mint rég a három királyok
betlehemi éjszakán!
Gépkocsin, vagy teveháton –
olyan mindegy, hogy hogyan!
Aranyat, tömjént és mirrhát
vinnék, vinnék boldogan.
Mennék száz országon át, míg
utamat szelné a vám.
„Aranyad tilos kivinni!”
szólna ott a vámos rám.
„Tömjéned meg, ami csak van,
az mind kell, az itteni
hazai hatalmak fényét
méltón dicsőíteni.”
Százszor megállítanának, –
örülnék, ha átcsuszom:
arany nélkül, tömjén nélkül
érnék hozzád, Jézusom!
Jaj és mire odaérnék,
hova a csillag vezet,
te már függnél a kereszten
és a lábad csupa seb,
s ahelyett hogy bölcsőd köré
szórjak tömjént, aranyat,
megmaradt szegény mirrhámmal
keserüszagu mirrhámmal
kenném véres lábadat.

A HÓNAP VERSE

Babits Mihály (1883 – 1941) 
költő, író, műfordító, irodalomtör-
ténész. A Nyugat első nemzedé-
kének tagja, a 20. századi ma-
gyar irodalom jelentős alakja. 

2023. JANUÁR

A Magyarok Kenyere programhoz sokan csatlakoztak. Képünkön 
Előházi Irén, az Egri Malom Zrt. vezérigazgatója átadja az ingyen meg-
őrölt lisztet Árvai Ferencnek, a Főegyházmegyei Karitász Központ Eger 
igazgatójának. Fotó: Huszár Márk

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.

Karitász segítség itthon és Kárpátalján

A vilmányi templom homlokzata és ablakai is 
megújultak

Érseki áldás a felújított 
templomokon és plébániákon
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2022. november 25-én ünne-
pelték Miskolc-Hejőcsabán a 
Gárdonyi Géza Katolikus Álta-
lános Iskola és a Szent Erzsé-
bet Tagóvoda 10 éves jubileu-
mát. A program ünnepi szent-
misével kezdődött, melynek 
főcelebránsa Ternyák Csaba eg-
ri érsek volt.

A főpásztor homíliájában 
szentírási példákon és az isko-
la névadójának, Gárdonyi Gézá-
nak regényén, az Isten rabjain 
keresztül arra hívta fel a jelen-
lévők, különösképp a diákok fi-
gyelmét, hogy tanuljanak meg 
úgy élni, ahogyan erre Krisztus 
tanított bennünket: „Istensze-
retet, felebaráti szeretet, alázat, 
imádság, boldogság. Rabságban 
kell élnünk, Isten rabságában, 
amelyik a legnagyobb szabad-

ság és a legnagyobb boldogság 
az ember számára.”

A szentmise után a főpásztor 
megáldotta az iskola új kápol-
náját, ezután pedig színvonalas 
gálaműsor kezdődött az intéz-
mény tornatermében. 

A műsor elején Harasztiné 
Kádár Ágnes igazgatónő kö-
szöntötte az egyházi és világi 
vendégeket, valamint hálát és 
köszönetet mondott az elmúlt 
évek „erőforrásaiért” és kegyel-
meiért.

Ezután az érsek mondott ün-
nepi köszöntőt, melynek során 
a Jóisten áldását kérte az intéz-
ményre: pedagógusokra, dolgo-
zókra, iskolásokra, óvodásokra 
egyaránt.

Ezt követte a gálaműsor, majd 
végül agapéval zárult az ünnep.

10 éves jubileumát ünnepelte 
a miskolci Gárdonyi

Újév, január 1-je, Szent VI. 
Pál pápa kezdeményezé-
sére a béke világnapja. 

Ezen a napon templomainkban 
a békéért imádkozunk. A béke 
ünneplése, rögtön az év első nap-
ján arra figyelmeztet bennünket, 
hogy az új esztendőben tudato-
san törekedjünk a békés együtt-
élésre. Békére a családjainkban, 
békére az országban, békére itt 
Közép-Európában és az egész vi-
lágon. Az elmúlt esztendőben, a 
szomszédunkban dúló háború 
miatt ez a figyelmeztetés roppant 
módon aktuális.

A Biblia szerint a béke Isten 
ajándéka, emellett a mi jó szán-
dékú törekvéseinknek a gyümöl-
cse. Isten ajándéka, amit bú-
csúbeszédében a megváltó Jé-
zus megígért nekünk, amikor azt 
mondta: „Békességet hagyok rá-
tok. Az én békémet adom nek-
tek” (Jn 14,27). Nem a világét. A 

világ békéje, az ókori római köz-
mondás szerint a fegyverekkel te-
remthető meg. „Ha békét akarsz, 
készülj a háborúra” (Si vis 
pacem, para bellum) – mond-

ták a rómaiak. Ezt láthattuk az 
elmúlt esztendőben is, amikor a 
politikusok fegyverekkel akarták 
kikényszeríteni, megvalósítani.

Keresztény hitünk szerint a 
béke nem azonos a fegyverszü-
nettel, vagy a tartós fegyver-
nyugvással. Nem egy szerződés-
sel fenntartható, nagyon nehe-
zen elérhető állapot, hanem tu-
lajdonképpen egyetlen személy, 
Jézus Krisztus személye, aki szá-
munkra a béke forrása. Erre az 
igazságra eszmél rá Ady End-
re is az egyik versében: „Uram, 

háborúból jövök én, minden-
nek vége, békíts ki Magaddal 
s magammal, hiszen Te vagy a 
Béke” (Ady Endre: Imádság há-
ború után). Ezért, ha a megvál-

tó Jézus a hit által valóban jelen 
van az életünkben, akkor békes-
ség van a szívünkben. Ezt a sa-
játos békét, biztonságot kizáró-
lag Ő adhatja meg nekünk, eb-
ben a mai bizonytalan és zűrza-
varos világban.

Szent Ágoston nyomán azt is 
mondhatjuk, hogy a béke a rend 
nyugalma. Az a sajátos állapot, 
ami létrejön és megmarad ben-
nünk, ha rendezett a lelki éle-
tünk, ha nyugodt a lelkiismere-
tünk, ha békében élünk ember-
társainkkal, és közösségben va-

gyunk az embert teremtő és üd-
vözíteni akaró Istennel. A földi 
élet útvesztőit végigküzdő, majd 
szentté váló Aurelius Augustinus 
szállóigévé lett gondolata. „Nyug-

talan mindaddig 
a szívünk, míg 
meg nem nyug-
szik Benned, Is-
tenünk!”

A szentmise imádságai is a 
béke és a békesség fontosságá-
ra és mibenlétére emlékeztet-
nek bennünket. A szentáldozást 
a békéért és a lelki egységért kö-
nyörgő szavak vezetik be, ame-
lyek arra figyelmeztetnek ben-
nünket, hogy nem lehetünk mél-
tók a Szent Test vételére, ha nem 
élünk békességben és szeretet-
ben egymással. Ez a béke vi-
szont ajándék is, hiszen gyar-
ló, bűnre hajlamos embersé-
günk nem alkalmas ennek azon-
nali megteremtésére. Ezért azt 

kéri és kívánja a pap számunk-
ra, hogy „az Úr békéje legyen ve-
letek mindenkor”. Amikor pedig 
a „béke jelével” köszöntjük egy-
mást, akkor nem pusztán a ki-
engesztelődésre irányuló jó szán-
dékunkat visszük bele ebbe a 
gesztusba, hanem a feltámadt 
Krisztus békéjét akarjuk közvetí-
teni egymás számára.

Jézus a nyolc boldogságban azt 
tanítja: „Boldogok a békesség-
szerzők, őket Isten fiainak fog-

ják hívni.” Egyszerű állampolgá-
rokként a világbéke érdekében 
nem sokat tudunk tenni. Töreked-
jünk arra, hogy legalább a mi szí-
vünkben legyen meg a hitből fa-
kadó békesség, s ha az kisugár-
zik a környezetünkre, akkor már 
valamit tettünk az embertársain-
kért. Assisi Szent Ferenccel együtt 
mindennap kérjük tehát az Urat: 
„Uram, tégy engem a békéd esz-
közévé!” Dolhai Lajos

A béke világnapja

JEGYZET


