
A Nagyboldogasszonyról elne-
vezett templomot február 3-án 
ünnepi szentmise keretében ál-
dotta meg Ternyák Csaba eg-
ri érsek. Homíliájában elmond-
ta: a minorita templomnak van 
egy sajátos vonzása a városban. 
Itt nyugszik Kelemen Didák, 
egy olyan szentéletű szerzetes, 
akinek tisztelete 300 éve eleve-
nen él, és boldoggá avatási eljá-
rása régóta folyamatban van. Ez 
a templom neki köszönheti létét. 
Az érsek arról is szólt, hogy ne-
künk katolikusoknak többet je-
lent egy templom, mint egy ima-
ház. Isten háza sosem üres hely, 
hiszen a tabernákulumban ma-
ga Jézus Krisztus lakik köztünk.

A főpásztor arra buzdított, 
hogy miként „e templom is meg-

újult, szükséges, hogy a közös-
ség is megújuljon. Ez a nagy csa-
lád legyen egyre befogadóbb és 
tárja ki kapuit a kereső emberek 
számára”. 

Szalkai Zoltán József OFM 
Conv., a minorita templom plébá-
niai kormányzója megköszönte 
mindazoknak a segítségét, akik 
hozzájárultak az építkezéshez.

Az ünnepi szentmise végén 
köszöntő beszédet mondott Sol-
tész Miklós egyházi és nemze-
tiségi kapcsolatokért felelős ál-
lamtitkár is. A plébániatemplom 
felújítására több mint 800 millió 
forint kormányzati támogatást 
kapott az egyházközség, ame-
lyet négy év alatt először kívül-
ről, majd részlegesen belülről is 
renováltak.  Domán Vivien 

Február 5-én, vasárnap dél-
előtt az ünnepi szentmise után 
áldotta meg Ternyák Csaba ér-
sek a felújított és kibővített 
Szent Gellért Katolikus Általá-
nos Iskolát. A főpásztor homíli-
ájában arra emlékeztetett, hogy 
Jézus kijelentése a mai tanítvá-
nyoknak is szól: „ti vagytok a vi-
lág világossága!” Azért lehetünk 
a világ világossága, mert Jézus 
követői vagyunk, mert hozzá 
tartozunk, így az ő világossága 
ragyog át rajtunk. Példamuta-
tó életünkkel tudjuk leghatéko-
nyabban képviselni az evangé-
lium igazságát. Ha beengedjük 
Krisztust az életünkbe, boldo-
gok lehetünk.

Az ünnepségen az intézmény 
igazgatója, Bódor Istvánné az el-
múlt tíz év mérföldköveiről szólt. 
Elmondta: 2013 szeptemberé-
ben került az Egri Főegyház-
megye fenntartásába az Újtele-
pi Általános iskola. 2016-ban az 

intézmény gyarapodott 3 intéz-
ménnyel, a tarnaszentmiklósi, 
a pélyi és a boconádi iskolák-
kal, és felvette a Szent Gellért 
nevet. 2018 szeptemberében a 
boconádi óvoda is csatlakozott 
a Szent Gellért Katolikus Általá-
nos Iskola közösségéhez.

Az igazgató köszönetét fejezte 
ki az Egri Főegyházmegye támo-
gatásáért, amely során megújult 
és kibővült a hevesi iskola, tá-
lalókonyhát, ebédlőt, művésze-
ti termet, természettudományos 
szaktanteremet, osztálytermet, 
mosdókat és teraszt alakítottak 
ki. Létrejött egy nevelői szoba a 
pedagógusoknak, valamint a ré-
gi épületrészek is megújultak, 
ahol tetőcsere, teljes világítás és 
fűtéskorszerűsítés, valamint a 
tantermek burkolatának cseré-
je is megtörtént részben pályá-
zati forrásból, részben a főegy-
házmegye támogatásából.

D. V.

Február 16-án kapott érseki 
áldást a karcagi Györffy István 
Katolikus Általános Iskola ke-
retében alapított új óvoda épü-
lete. Az ünnepi program kezde-
tén Kovács Miklósné igazgató 
köszöntötte a fenntartó Ternyák 
Csaba egri érseket, Soltész Mik-
lós egyházi és nemzetiségi kap-
csolatokért felelős államtitkárt, 
Gulyás Zsolt plébánost, az es-
peresi ke-
rület papsá-
gát, világi 
elöljárókat 
és a közös-
ség képvise-
lőit. Mint el-
mondta, ko-
rábban nem 
volt katoli-
kus óvoda a 
településen, 
január 9-én 
nyílt meg ez 
a 4 csoport befogadására alkal-
mas intézmény. 2015-ben kezd-
te munkáját az Egri Főegyház-
megye fenntartásában az iskola, 
melynek „kistestvére”, a Szent 
Erzsébet Katolikus Óvoda kiegé-
szíti a katolikus oktatási kínála-
tot. A nevelési programban első 
helyen a lelki nevelés szerepel.

Az intézmény növendékei, ki-
csik és nagy iskolások színes 
műsorral fogadták a vendége-
ket. Ternyák érsek köszöntőjét 
visszatekintéssel kezdte: úgy 
látja, az Úristen szereti a karca-
giakat, mert ragyogó napsütést 

adott az ünnepre. A karcagiak 
sorozatban tudtak jó döntése-
ket hozni, hiszen előbb a Mária 
Iskolatestvérek Szerzetesrend 
fenntartásában működő Szent 
Pál Katolikus Általános Isko-
la került egyházi fenntartásba, 
majd, amikor igény mutatkozott 
rá, további katolikus intézmény 
indulhatott, végül elkészült az 
új óvoda is.

Az ünnepélyes megáldást kö-
vetően, Soltész Miklós egyhá-
zi és nemzetiségi kapcsolato-
kért felelős államtitkár elmond-
ta, összesen 120 katolikus óvo-
dát építenek, újítanak fel és 
bővítenek, ebből 32 az Egri Fő-
egyházmegye fenntartásában 
működik. 

A most átadott óvodában kor-
szerűen felszerelt mosdók és 
csoportszobák mellett  helyet 
kapott egy tornaszoba,  egy tá-
lalókonyha, az épületet energia-
takarékos rendszer hűti és fűti.

Bérczessy András

MÁRCIUS ÜZENETE
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Megújult a miskolci 
minorita templom

Megújult és kibővült a 
hevesi katolikus iskola

Új óvoda Boconádon

JEGYZET

Minden évben Nagyböjt 
első vasárnapján Jézus 
megkísértésének törté-

netét felolvassuk a szentmisében. 
A Teremtés könyve ír arról, hogy 
Ádám és Éva bűnbeesését is a Sá-
tán kísértése előzte meg. Ezen a 
vasárnapon az Isten igéje arra 
emlékeztet bennünket, hogy a 
Gonosz lélek jelen van és műkö-
dik ebben a világban, és sokféle 
módon bennünket is megkísért. 
Az Egyház minden évben fi gyel-
meztet nagyböjt folyamán erre a 
veszélyre, és többféleképpen is se-
gít bennünket a bűn és a gonosz 
lélek elleni küzdelemben.

A Gonosz az ősszülőket hár-
mas kísértéssel csábítja az isteni 
rend elleni lázadásra: „A jó és a 
rossz tudás fájáról ne egyél, mert 
amely napon eszel róla, meg-
halsz” (Ter 2,17). Arra kísérti az 
embereket, hogy ne higgyenek az 
Isten szavában, mely szerint nem 
fognak meghalni (Ter 3,4). Azzal 
is kísérti őket, hogy „olyanok lesz-
nek, mint Isten”, és engedetlen-
ségre biztatja a teremtett embert. 
Az első kettő ehhez a harmadik-

hoz nyit utat; az ember pedig el-
bukik, megszegi az isteni paran-
csot. Az ember, Isten tervét félre-
tolva, saját nagyságát keresi, de 
kénytelen megtapasztalni ennek 
súlyos negatív következményeit.

Jézus megkísértésének törté-
nete szemléletesen, dramatizál-
va mutatja be számunkra, hogy 
a Sátán rá akarta bírni Jézust Is-
ten akaratának megtagadására. 
Az első kísértés abban állt, hogy 
csodatevő erejét használja fel a 
mindennapi testi szükségletek 
kielégítésére: a követ változtassa 
kenyérré. A második kísértés ösz-
szefügghet azzal a hiedelemmel, 
hogy a Messiás feltűnő jelek kí-
séretében fog megjelenni, és úgy 
fogja igazolni magát. Ezért köve-
telnek a zsidók minduntalan „je-
leket” Jézustól. A harmadik kí-
sértés tulajdonképpen minden 
földi messianizmus kísértése, 
amely politikai hatalommal, gaz-

dagsággal akarja megvalósíta-
ni világmegváltó tervét. Nyilván-
való, ezeknek a kísértéseknek 
az volt a célja, hogy a megvál-
tó Jézus ne teljesítse azt a külde-
tést, amit kapott a mennyei Atyá-

tól a világ megváltására. A tör-
ténet legfontosabb mondanivaló-
ja az, hogy Jézus kezdettől fogva 
elutasította az álmessiások útját 
és módszerét, s az Atya akaratá-
nak megfelelően vállalta messiá-
si küldetését.

Jézus megkísértésének törté-
nete mindannyiunk megkísérté-
sének előképe. Egy olyan világ-
ban élünk, ahol számtalan olyan 
kísértés vesz körül bennünket, 
amely el akar szakítani bennün-
ket a megváltó Jézustól és az Ő 
egyházától. A megváltó Jézus pél-
daképünk a kísértések idején. Ő 
háromszor is határozottan nemet
mondott a Kísértőnek (Takarodj, 
Sátán!). Sőt, nemcsak példaké-

pünk, hanem segítőnk is a kísér-
tések idején. Ha hiszünk őbenne, 
ha a hit és a kegyelem által jelen 
van az életünkben, akkor képe-
sek leszünk ellenállni a kísértés-
nek. Úrrá lehetünk a kísértések 

felett Őáltala, 
„aki hozzánk 
hasonlóan kí-
sértést szenve-
dett minden-

ben, kivéve a bűnt” (Zsid 4,15), és 
„mivel maga is kísértést szenve-
dett, tud segíteni azokon, akik kí-
sértésbe esnek” (Zsid 2,18).

A nagyböjt szükségességéről 
maga a mi Urunk Jézus 
Krisztus győz meg bennün-

ket. Jézus nyilvános működése 
előtt kivonult a pusztába, ott böj-
tölt, imádkozott és elmélkedett. 
Nyugodtan mondhatjuk, Őt nem-
csak a mennyei Atya iránti sze-
retet tette képessé arra, hogy ki-
tartson megváltó küldetésében, 
hanem a 40 napos böjt is. Ha 
megváltó Jézusnak szüksége volt 
a negyvennapos böjtre, akkor 
mennyivel inkább nekünk, gyarló 
embereknek. Dolhai Lajos

Jézus megkísértése

A minorita templomnak van egy sajátos vonzása a városban
 Fotó: Balogh Ferenc

Az intézmény növendékei, kicsik és nagy iskolások színes műsorral fo-
gadták a vendégeket Fotó: Federics Róbert

Az akadálymentes épület hatalmas játszóudvara

Az egész település büszkesége lett az épület Fotó: Federics Róbert

Betegek világnapja
165 évvel ezelőtt, 1858. feb-

ruár 11-én a Lourdes melletti 
Massabielle-barlangban Berna-
dette Soubirous-nak, egy sze-
gény családból származó, tanu-
latlan, tizennégy éves lánynak 
megjelent a Szűzanya. Ezt a je-
lenést még további tizenhét kö-
vette, melyben bűnbánatra és 
engesztelésre kérte az embere-
ket Bernadetten keresztül. A je-
lenések helyén fakadt forrásnál 
kezdettől fogva tapasztalnak 
csodás gyógyulásokat. Szent II. 
János Pál pápa kezdeményezé-
sére február 11-e, a Szűzanya 
első lourdes-i jelenésének nap-
ja egyben a betegek világnapja. 
Ezen a napon a hagyományok-
hoz híven idén is az egri Fájdal-
mas Anya Templomban mon-
dott szentmisét Ternyák Csaba 
érsek. 

A szentmise elején Árvai Zol-
tán kórházlelkész köszöntöt-
te az egészségügyben dolgozó-
kat és a kórházpasztorációban 
résztvevő önkéntes segítőket.

Az egri érsek prédikációjá-
ban kiemelte, bár mindannyi-
an félünk tőle és szeretnénk el-
kerülni a szenvedést, Jézus se-
gítségével könnyebben el tud-
juk viselni azt. „Jézus példájá-
val és szavaival arra tanít, hogy 

tovább kell látni arasznyi föl-
di létünk szűk kereteinél és az 
örök élet távlataiba kell helyez-
ni életünket, szenvedéseinket, 
sőt még a bennünket sújtó igaz-
ságtalanságokat is. Jézus életé-
ben a szenvedés összekapcsoló-
dik a szeretettel. A Krisztussal 
együtt hordozott keresztünk, 
szenvedésünk értékké válik. 
Egyedül Isten képes arra, hogy 
meggyötört, betegségtől elcsi-
gázott földi testünknek a fel-
támadásban új, örök életet ad-
jon.” Beszéde végén a főpásztor 
köszönetet mondott mindazok-
nak, akik életük középpontjá-
ba a betegeket állították, majd 
Árpád-házi Szent Erzsébet pél-
dájára emlékeztetett, aki a leg-
inkább rászoruló betegek felé 
fordult. Tanuljunk mindannyi-
an tőle, hogy a betegeinket mi 
is így tudjuk szolgálni, akár a 
kórházban, akár otthon a csa-
ládban! Lássuk meg a szenvedő 
Krisztus arcát kiszolgáltatott 
embertársainkban!

A prédikációt követően a fő-
pásztor és a jelen lévő papok ki-
szolgáltatták a betegek szentsé-
gét mindazoknak, akik kérték, 
hogy testi-lelki gyengeségeik-
ben a szentség által erőre kap-
hassanak. Pap Ildikó

Boconádon az újonnan épült 
óvoda 42 gyermekkel kezdte 
meg a működését 2023 január-
jában Liliomkert Katolikus Óvo-
da néven. A vadonatúj óvoda 
épületet nagy örömmel fogad-
ták az óvodások és az egész tele-
pülés büszkesége lett az új épü-

let, amelyet február 5-én a helyi 
templomban bemutatott szent-
mise után áldott meg az egri ér-
sek. Ez az óvoda is része annak 
az országos katolikus óvoda-
fejlesztési programnak, amely 
kormányzati támogatásból való-
sul meg.

Új óvoda épült Karcagon
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Püspöki kinevezés

FERENC PÁPA február 3-án Mar-
tos Levente Balázst, a Köz-
ponti Papnevelő Intézet rek-
torát trebai címzetes püspök-
ké és az Esztergom-Budapes-
ti Főegyházmegye segédpüs-
pökévé nevezte ki. Martos Le-
vente Balázs 1973-ban szüle-
tett Szombathelyen. Szüleivel, 
két fiú- és egy lánytestvérével 
iskolás korától Sárváron éltek. 
Az esztergomi Temesvári Pel-
bárt Ferences Gimnáziumban 
1992-ben érettségizett, majd 
a Szombathelyi Egyházmegye 
papnövendékei közé jelent-
kezett. Teológiai tanulmánya-
it Budapesten, majd Rómá-
ban végezte. 1998-ban Szom-
bathelyen szentelték pappá. 
1997-ben felvételt nyert a Pá-
pai Biblikus Intézetbe. 2000-
ben biblikus szaklicenciát, 
2002-ben teológiai dokto-
ri fokozatot szerzett. 2008 és 
2013 között biblikus tárgya-
kat tanított több magyar hittu-
dományi főiskolán. 2010-ben 
biblikum területen habilitált. 
2013-tól 2018-ig prefektus 
volt a győri szemináriumban. 
2014-től a Pápai Biblikus Bi-
zottság tagja. 2019. szeptem-
ber 3-án a Központi Papnevelő 
Intézet rektorává nevezték ki. 
Ezzel együtt a budapesti Egye-
temi Kisboldogasszony temp-
lom templomigazgatója is lett. 
Püspökké szentelése március 
4-én lesz a budapesti Szent 
István Bazilikában. Püspöki 
jelmondatát a Zsoltárok köny-
véből választotta: „Te az igaz-
ságot kedveled.” 

Adományok 
a földrengés 
áldozatainak
FEBRUÁR ELEJÉN földrengés súj-
totta Törökországot és Szíriát. 
A Katolikus Karitász azonna-
li segélyt küldött és adomány-
gyűjtést indított a túlélők tá-
mogatására. A Katolikus Kari-
tász 19 fős mentőcsapatának 
két mentőkutya is segítette a 
keresést a kárterületen. Több 
tízezer ember vesztette el ott-
honát, családtagjait, megél-
hetését, akiknek nagy szük-
sége van most egy nemzetkö-
zi összefogásra. Csatlakozzon 
Ön is a földrengés áldozata-
it mentő és segítő összefogás-
hoz! A 1356-os adományvonal 
hívásával, 500 forinttal, vagy 
átutalással (a 12011148-
00124534-00100008 a 
bankszámlaszámra, közle-
mény: törökországi földren-
gés) segíthet.

HÍREK

Szedő Dénes

A mise
Lassan felszáll az Ostya.
Megáll. Mintha a pap
eleven parazsat
emelne a magasba.

„Ki sorsunkat megosztva
lett idelenn falat
kenyerünkké, Fiad
fogadd el, mennyek Atyja.”

Abroszt két szolga-angyal
terít a lakomának,
hol az Ostya lebeg.

Ég s Föld egyetlen asztal.
A mindenség Urának
adassék tisztelet.

A HÓNAP VERSE

Szedő Dénes (1902 – 1983): 
ferences rendi szerzetes, költő, 
műfordító.

Megnyerni őket Krisztusnak
Taczman Andrásné, a jász-

berényi Szent József Katolikus 
Technikum hittanára a sárospa-
taki bazilikában tartott főegy-
házmegyei tanévnyitón vehet-
te át a Szent Gellért-díj arany fo-
kozatát Ternyák Csaba egri ér-
sektől. Ahogy a laudációban el-
hangzott: személyes élete, min-
dennapi tevékenysége példa-
ként áll az iskola tanuló ifjúsága 
és oktató kollégái előtt egyaránt.

– Jászárokszállásról szárma-
zom – mondta a kitüntetett. –  
Édesanyám nevelt vallásos élet-
re: imádkozni tanított és temp-
lomba vitt magával. Az első mé-
lyebb hitbeli élményem 13 éves 
koromban volt Mátraverebély-
Szentkúton, Pünkösd napján. At-
tól kezdve tudtam, hogy csak Is-
tennel tudom és szeretném élni 
az életemet. A pedagógusi hiva-
tásra is ekkortájt gondoltam elő-
ször. Szívesen lettem volna peda-
gógus, de mivel egy tanár annak 
idején nyíltan nem járhatott va-
sárnap templomba, így lemond-
tam erről és a kecskeméti mű-
szaki főiskolára jelentkeztem. 
A Gondviselés azonban nem fe-
ledkezett meg korábbi vágyaim-
ról, mivel 1981-ben a Hittudomá-
nyi Akadémia levelező tagozatá-
ra nyertem felvételt, itt végeztem 
el a hitoktatói képzést. Később, a 
Pázmány Péter Katolikus Egye-
tem Hittudományi Karán hitta-
nári diplomát szereztem.

Férjemmel, Andrással 1985-
ben házasodtunk össze. Mivel 
egyikünknek sem volt testvére, 
szerettünk volna nagy családot. 
Négy gyermekünk született, má-
ra már mindannyian felnőttek, 
ketten közülük már családot is 
alapítottak. 2022-ben nagyszülők 
lettünk: két fiú unokánk, András 
és Bertalan sok örömet és új színt 
hoztak mindennapjainkba.

Hitoktatói munkámat 1987-
ben kezdtem el a jászberényi Jé-
zus Neve Plébánián. A rendszer-
váltás után pedig megnyíltak a 
lehetőségek az iskolai hitokta-
tás terén is. Ekkortól több tele-
pülésen voltam hitoktató. Fér-
jem kezdettől fogva támogatott 
a pasztorációs munkában, őt 
2009-ben állandó diakónussá 
szentelték. 

Hittanári pályafutásom alatt 
a nagy fordulat 2011-ben követ-
kezett be, amikor a jászberényi 
Liska József Erősáramú Szak-
középiskola egyházi fenntartá-
sú lett. Így ettől az évtől itt taní-
tottam. Az átállás évei sok kihí-
vást tartogattak számomra, hi-
szen túlnyomóan nem vallásos 
családi közegből érkező serdülő 
fiatalokhoz kellett közel vinnem 
számukra teljesen új tartalma-
kat és perspektívákat. 

A mindennapi tanítás során 
öröm forrása volt számomra, 
hogy Krisztusról beszélhetek 
a tanítványaimnak. Remélem, 
hogy magvetésemmel – ha a nö-
vekedést nem is mindig azon-
nal látom – Krisztusnak nyerem 
meg őket.

Homa János
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           Készült a 
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A Megszentelt élet világnapját 
ünnepelték az Egri Főegyház-
megyében február 2-án, Gyer-
tyaszentelő Boldogasszony, 
Urunk bemutatása ünnepén. 
Az egri ciszterci Szent Ber-
nát templomban a szentmisét 
Ternyák Csaba érsek mutatta 
be, ahol a hagyományokhoz hí-
ven jelen voltak az egyházme-
gye szerzetesi közösségei is.

Ez a nap Szent II. János Pál pá-
pa szándéka szerint évről évre a 
hálaadás napja, mely tudatosít-
ja bennünk a szerzetesség aján-
dékát és lehetőséget ad új hiva-
tásokért imádkozni. Ternyák 
érsek homíliájában úgy fogal-
mazott: Urunk bemutatásának 
ünnepén örömmel mutatlak be 
benneteket az Úrnak és köszö-
nöm, hogy vagytok, itt vagyok, 
és ilyen sokan vagytok!

Az az öröm tölt el bennünket, 
hogy jó együtt közösen imád-
kozni az Úr házában és hálát ad-
ni a hivatásunkért, és elkötele-
ződni abban az elhatározásban, 
hogy új hivatásokért akarunk 
imádkozni. Adjon az Úr olyan fi-
atalokat, akik egy egész életre 
neki szentelik magukat! – kérte 
a főpásztor. 

A szerzetesekhez szólva rá-
mutatott: Isten különleges aján-
dékaként élő karizmát hordoz-
tok, amelyre nagy szüksége van 
az egyháznak, ezért a Szentlélek 
ma is meghív fiatalokat a ti ka-
rizmátokra. A hivatásgondozás 
pedig különleges feladat. Kell 
hozzá imádság és mély emberi 
kapcsolat, lelki vezetés, beszél-
getés és jó példa. Szükség van 
tehát egy élő kapcsolatra a fia-
talokkal.

Ternyák érsek XVI. Benedek 
pápáról szólva elmondta: nagy 
példa volt számunkra, aki meg-
mutatta, hogy minden élethely-
zetben és minden életkorban le-
het Istennek szentelt életet élni, 
és nyitottnak lenni az ő akara-

tának elfogadására. Majd a pápa 
örökségéből vett elő néhány gon-
dolatot és elmélkedett többek kö-
zött a hivatásgondozásról is. Rá-
mutatott: Jézus Krisztushoz kell 
elvezetni a fiatalokat, mert csak 
a személyes belső kapcsolat által 
tud valaki Neki és az egyháznak 
véglegesen elköteleződni. 

Hogyan tudjuk ezt megtenni? 
Imádság, szentségek, és az eré-

nyek gyakorlása, rendszeres is-
tenkapcsolat és barátság által. 
Ez képessé tesz arra, hogy a ve-
le való párbeszédben ne csak mi 
beszéljünk, hanem csendben is 
tudjunk lenni és Őt hallgatni. 

Adjon az Úr lelkes fiatalo-
kat mellénk! Tegyünk tanúsá-
got az evangéliumhoz való ra-
gaszkodásunkról – buzdított a 
főpásztor. Hozzáfűzve: forgas-

suk rendszeresen az evangéli-
umokat! Ez ad hitelességet sza-
vainknak. Szükség van felszíta-
ni magunkban a missziós szen-
vedélyt, amely a teljes önátadás-
ra ösztönöz, fiatalon és idősen is.

Hangsúlyozta: XVI. Benedek 
pápa szerint „a papok és a szer-
zetesek arra hivatottak, hogy 
feltétel nélkül Isten népének ad-
ják át magukat az evangélium 
és az egyház iránti szeretet szol-
gálatában. Annak a biztos re-
ménynek a szolgálata ez, melyet 
csak az Isten látóhatárára való 
nyitottság tud megadni”.

Végezetül Ternyák érsek ar-
ra kérte Istent, segítse a szer-
zeteseket, hogy sajátos hivatá-
suknak megfelelően adják oda 
magukat teljesen elégő áldoza-
tul, mint a tömjén, amelyet rá-
teszünk a tűzre, Isten dicsősé-
gére. „Váljatok égő gyertyává, és 
sugározzátok Krisztus világos-
ságát és szeretetének melegét!” 
– zárta homíliáját a főpásztor a 
Megszentelt élet napján az egy-
házmegyében élő szerzetesi kö-
zösségekhez fordulva.

Domán Vivien

A Megszentelt élet napja

Gyertyaszenteléssel kezdődött a szentmise Fotó: Federics Róbert

A hálaadás napja lehetőséget ad új hivatásokért imádkozni 

„Fontos számomra, hogy megmutassam a diákoknak: a hit az ő életü-
ket is boldoggá és széppé teszi…”

Rendelkezzen adója 
1 százalékáról!

A katolikus hívek ebben az év-
ben is felajánlhatják a Magyar 
Katolikus Egyház javára szemé-
lyi jövedelemadójuk 1 %-át.

Ezúton is szeretnénk köszö-
netet mondani híveinknek és 
mindazoknak, akik személyi jö-
vedelemadójuk 1 %-áról már az 
elmúlt években is a Magyar Ka-
tolikus Egyház javára rendel-
keztek, amelynek technikai szá-
ma: 0011. Akik az elmúlt évben 
rendelkeztek az egyház javá-
ra adófelajánlásukról, és ezt az 

idén is fenntartják, nincs szük-
ség újabb rendelkezésre.

Lehetőség van a személyi jö-
vedelemadó második 1 %-ának 
felajánlására is, amellyel egy-
házi alapítványt támogathat-
nak. Főegyházmegyénk híve-
itől azt kérjük, hogy támogas-
sák a Magyar Katolikus Rádió 
Alapítványt a 18578726-2-10 
adószámon. Ez az alapítvány a 
Szent István Rádió fenntartója. 
További információk találhatók 
a www.katolikus.hu honlapon.

Ima a földrengés 
áldozataiért
Mindenható Isten, 
ki a földet és az eget alkottad,
esedezve kérünk, 
távoztasd el a földrengés veszedelmét.
Vedd el azok félelmét, 
akiket természeti csapások sújtanak,
hallgasd meg könyörgésüket, 
védelmezd őket, és enyhítsd szenvedésüket.
Adj testi-lelki erőt a túlélőknek, 
és erősítsd meg a mentési munkában résztvevőket.
A földrengésben elhunytaknak 
adj örök nyugalmat, 
gyászoló szeretteiknek vigasztalást.
Krisztus, a mi Urunk által.
Ámen.

(A Ferences Rend honlapja)

Pyrker 
ösztöndíjasok

A kiírás első évében 17 eszter-
házys hallgató nyerte el a tanul-
mányai végéig járó, havi 100.000 
Ft-os Pyrker ösztöndíjat. A nap-
pali tagozatos pedagógus-kép-
zésben tanuló diákok, akik vál-
lalták, hogy a katolikus egyház 
által fenntartott nevelési-okta-
tási intézményben helyezked-
nek el a diplomaszerzést köve-
tően, 2022 szeptemberig pályáz-
hattak a kiírásra. A sikeres hall-
gatók megkapták a fenntartó 
Egri Főegyházmegye és az Esz-
terházy Károly Katolikus Egye-
tem közös ösztöndíj programjá-
ban elnyert támogatás időará-
nyos részét.

A pedagógus-képzésben or-
szágosan is jelentős szerepet 
vállaló Eszterházy Károly Kato-
likus Egyetem a kiemelt ösztön-
díj programot a fenntartó Egri 
Főegyházmegye támogatásával 
biztosítja a tanulmányok teljes 
idejére.


