
„Kit küldjek el? Ki megy el ne-
künk?” – ezzel a mottóval zaj-
lott a hagyományos, idén már 
11. alkalommal megrendezett 
egyházmegyei ministráns ta-
lálkozó.

Ternyák Csaba egri érsek 
meghívására az egyházmegye 
minden szegletéből érkeztek a 
gyermekek, akik kísérőikkel 
együtt megtöltötték a főszékes-
egyházat. A rendezvény vendé-
ge és a szentmise főcelebránsa 
az Egri Főegyházmegye szülött-
je, Veres András győri megyés-
püspök, az MKPK elnöke volt, 
aki gyermekkorában maga is 
rendszeresen ministrált. 

Az ünnepélyes nagybevonu-
lás után az érsek ezekkel a sza-
vakkal köszöntötte a résztvevő-
ket: „Azért vagyunk itt, hogy 
megerősítsük egymást a hit-

ben, és abban a meggyőződés-
ben, hogy Istennek tetsző a szol-
gálatunk.” 

Szentbeszédében Veres And-
rás párhuzamot vont a prófétai 
és a ministráns hivatás között. 
Kifejtette, hogy a próféták szol-
gálatához bátorság és Isten irán-
ti rendkívüli bizalom kellett. A 
próféták hivatása is sok áldozat-
tal járt. Ministránsnak lenni ha-
sonló kiválasztottság, a minist-
ráns is küldött - folytatta a győ-
ri püspök. Ők és a papok van-
nak legközelebb ahhoz a titok-
hoz, ami az oltárnál történik. 
Járjanak bármerre, mindig Jé-
zus küldöttei. Aki ezt megérti, 
és felfogja ennek jelentőségét, 
az szeretne minél tovább mi-
nistránsként szolgálni. Így tett a 
szónok által a fiatalok elé példa-
ként állított Boldog Batthyány-
Strattmann László, aki még tíz-

gyermekes édesapaként is szí-
vesen ministrált. Veres püspök 
saját tapasztalatait is megosz-
totta. Elmondta, hogy már négy-
évesen kezdte az oltárszolgála-
tot, és amikor csak tehette, reg-
gelenként a templomba sietett, 
később pedig a papi hivatást 
választotta. Imádkozunk azért, 
hogy a mai ministránsok közül 
is sokakat hívjon papi szolgálat-
ra a Jóisten. A prédikációt köve-
tően a ministráns ígéretek meg-
újítására került sor. 

A szentmise után közös fotó 
készült, majd mielőtt az ebéd-
re indultak volna, tíz csoportot 
alakítottak a délutáni foglalko-
zásokhoz. A lányok csoportja-
it a Szent Ferenc Kisnővérei kö-
zösség irányította, míg a fiúkét a 
papnövendékek. A program cél-
kitűzése az volt, hogy mindenki 
megtalálja saját hivatását. Elő-

adások, tanúságtételek, a mai 
kor szentjeinek megismerteté-
se, énektanítás és különböző já-
tékok következtek. 

Ezalatt a hitoktatókat és a pa-
pokat beszélgetésre várta az 
Érseki Palota Erdődy termébe 
Ternyák érsek és vendége, Ve-
res András püspök. 

A nap folyamán a kispapok és 
Szabó József kanonok, spirituá-
lis, a nap főszervezőjének veze-
tésével flashmobot mutattak be. 
A csoport közepén fehér ruhás 
ministránsok álltak, majd indul-
tak a négy égtáj felé, azt jelké-
pezve, hogy elviszik az örömhírt 
a föld minden szegletébe. 

A program zárásaként a fiata-
lok a bazilikában kérdéseket te-
hettek fel a meghívott püspök-
nek, majd együtt elimádkozták 
a loretói litániát. 

Kép és szöveg: Balogh Ferenc

Tibolddaróc temploma 1826-
ban épült késő-barokk stílus-
ban. A 14 stációból álló szabad-
téri keresztút a templom jobb 
oldalán kezdődik. Meredeken 
mennek fel a lépcsők a dombol-
dalon, ahol az egyes állomások 
találhatók. 

Pálfi János plébános elmond-
ta, hogy a bükkaljai plébánia ma 
is hagyományosan vallásos hí-
vekből áll. A II. világháború utá-
ni évek szegény világa ellenére 
is kálvária épült a településen 
1947-ben. Azok a családok állí-
tották, amelyek imádkoztak a 
háborúban maradt családtagjai-
kért. Közülük sokan elestek, de 
nem kevesen túlélték a háborút 

és hazatértek a hadifogságból. A 
Jóisten meghallgatta a családok 
imádságát. 

Ma is fontos, hogy a családta-
gok imádkozzanak egymásért. 
Erre való felhívás a most meg-
újult kálvária. Az idők során 
tönkrement keresztút megron-
gálódott stációit ugyanis helyre 
hozatták, többnyire ugyanazok 
a családok, amelyek az erede-
tit állították. A rekonstrukciót 
a helyiek és az elszármazottak 
támogatásával, az önkormány-
zat segítségével sikerült megva-
lósítani. 

A megújult kálváriát október 
7-én áldotta meg Ficzek László 
általános helynök.  H. J.

Az „Egymillió gyermek imád-
kozza a rózsafüzért” elnevezésű 
kezdeményezéshez csatlakozva 
október 18-án, magyarországi 
idő szerint 9 órakor világszerte 
gyermekek imádkoztak fél órán 
át a békéért és az egységért. 

A Magyar Katolikus Püspö-
ki Konferencia felhívta a papo-
kat, hitoktatókat, szülőket, peda-
gógusokat, hogy közösen imád-

kozzák a rózsafüzért a világ bé-
kéjéért. Az Egri Főegyházmegye 
nevelési-oktatási intézményei is 
csatlakoztak a kezdeményezés-
hez és imádkozták a rózsafüzért. 

Egerben a Szent István Rádió 
és Televízió is közreműködött a 
szervezésben, és a bazilikába 
hívta a fiatalokat a közös imád-
ságra, amelyet élő adásban köz-
vetített.

JEGYZET

November a halottak hó-
napja. Nyilvánvalóan 
azért, mert nemcsak Min-

denszentek ünnepén és Halot-
tak napján, hanem az egész hó-
napban gyakrabban gondolunk 
elhunyt szeretteinkre. Nehéz be-
lenyugodni elvesztésükbe. Nem 
nyugtat meg bennünket a gyak-
ran elhangzó sztereotípia: ez az 
emberi élet rendje, előbb vagy 
utóbb mi is mindnyájan sorra 
kerülünk. 

Egyedül az Isten szava, a meg-
váltó Jézus személye és feltáma-
dása az, ami vigasztalást ad és 
elviselhetőbbé teszi számunk-
ra a halált, a mulandóságot. Jé-
zus bennünket is, mint Máriát 
és Mártát arra emlékeztet: „Én 
vagyok a feltámadás és az élet, 
mindaz, aki belém vetett hittel 
él, nem hal meg örökre”. Szent 
Jeromos (331-420) vigasztalá-
sa is tanulságos lehet számunk-
ra: Mint keresztények „nem aka-

runk gyászolni, amiért elvesztet-
tük szerettünket, hanem hálá-
sak vagyunk azért, hogy eddig 

velünk volt, és azért, mert most 
is a miénk, mert aki az Úrhoz 
hazatér, megmarad Isten népé-
nek közösségében, csak épp elő-
rement”. 

November hónap első két nap-
ja, ez a két sajátos ünnep azt 
hirdeti számunkra, hogy az Egy-
házban, a Krisztusban hívők kö-
zösségében az élők és holtak ösz-
szetartoznak. Az Egyház nem-
csak az, amit vasárnapról vasár-
napra templomainkban látunk. 
Ehhez a lelki, kegyelmi közös-
séghez hozzátartoznak a megdi-

csőült egyház tagjai, a szentek, 
akik már eljutottak Isten örök 
országába, és a szenvedő egy-

ház tagjai is, akik még a tisztu-
lás állapotában vannak (purga-
tórium). Ne feledkezzünk meg 
arról, hogy elhunyt szeretteink-
kel is kapcsolatban maradha-
tunk az imádsággal és a szent-
misén való részvétel által. Az 
egyéni és közös imádság hidat 
ver az élők és a holtak közé. 

Azután arról se feledkezzünk 
meg, hogy az imádsággal és a ha-
lottakért felajánlott szentmisé-
vel segíthetünk elhunyt szerette-
inken. Már az ószövetségi Szent-
írás is ezt tanítja számunkra: 

„szent és üdvös dolog a halotta-
kért imádkozni, hogy feloldozást 
nyerjenek bűneinkből” (2 Makk 
12,45). Szent Ágoston, egyházunk 
nagy tanítója pedig a Vallomások 
című művében leírja, hogy ha-
lála előtt édesanyja azt mondta 
neki: „Földeljétek el bárhol a tes-
temet. Ne okozzon ez nektek sem-
mi  gondot. Csak arra kérlek ti-
teket, hogy az Úr oltáránál emlé-
kezzetek meg rólam, akárhol is 
lesztek”. (11. fejezet, 27). 

Ez a hitbeli meggyőződés az 
alapja annak, hogy egyhá-
zunk kétezeréves hagyomá-

nya szerint minden szentmisében 
megemlékezünk elhunyt testvé-
reinkről, „akik a hit jelével előt-
tünk távoztak el az élők sorából, 
és a béke álmát alusszák”. De 
nemcsak a templomban, hanem 
a temetőben is mondjuk el gyak-
ran Egyházunk ősi fohászát: 
„Adj, Uram örök nyugodalmat 
nekik!”  Dolhai Lajos

Halottainkra 
emlékezünk

Ministráns találkozó 
az egri bazilikában

NOVEMBER ÜZENETE
„Éhes voltam és ennem adtatok, szomjas vol-
tam és innom adtatok, vándor voltam és befo-
gadtatok, mezítelen voltam és felruháztatok, 
beteg voltam és meglátogattatok, börtönben 
voltam és fölkerestetek” (Mt 31,35–36).

A ministránsok és 
a papok vannak 
legközelebb ahhoz 
a titokhoz, ami az 
oltárnál történik.  
A szentmise után 
közös fotó készült 
a találkozó résztve-
vőiről.

Eger város papjai, egykori munkatársai köszöntötték születésnapján 
Katona István nyugalmazott egri segédpüspököt Fotó: Balogh Ferenc

Megújult kálvária

Közös imádság

Ternyák Csaba egri érsek kö-
szöntőjével kezdődött az az ün-
nepség, melynek keretében Eger 
város papjai, az érsekség mun-
katársai, rokonai és barátai kö-
szöntötték Katona István nyu-
galmazott egri segédpüspököt 
90. születésnapja alkalmából. 
Az eseményen jelen volt Sere-
gély István nyugalmazott eg-
ri érsek, Bosák Nándor nyugal-
mazott debrecen-nyíregyházi, 
Gyulay Endre nyugalmazott sze-
gedi megyéspüspök, Beer Mik-
lós váci megyéspüspök és Varga 
Lajos váci segédpüspök.

A főpásztor elmondta: püspök 
úr hosszú időn keresztül szolgált 
Egerben segédpüspökként, a ba-
zilika rendszeres gyóntatója, mi-
sézője volt. A Szent István Rádió-
ban az egész metropólia tanítója, 

aki a Magyar Katolikus Rádión 
keresztül az ország más pontjain 
élőknek ma is lelki táplálékot ad. 
Ternyák érsek úgy fogalmazott: 
Katona István segédpüspöknek 
nimbusza van Magyarországon, 
a szentek nagyköveteként, akik 
arra hívnak bennünket, hogy mi 
is törekedjünk szentté válni.

Örülök, hogy együtt adhatunk 
hálát annak az Istennek, aki az 
élet forrása – fogalmazott az ün-
nepelt. Kiemelte: ajándékba kap-
tuk az életet és ezt meg kell kö-
szönnünk. Hála Istennek ha-
zánkban az ember tiszteleté-
nek, az emberi méltóságnak, az 
idősek megbecsülésének sok je-
lét tapasztalhatjuk. A korral sok 
megpróbáltatás jár, a szem, a fül, 
a mozgás elgyengül, de ezért is 
hálát kell adnunk.

90. születésnap



II  EGYHÁZMEGYEI HÍREK

Közös rózsafüzér 
imádság 
OKTÓBER ELSEJÉTŐL minden reg-
gel közös rózsafüzér imádság-
gal indították a napot Encsen, 
a Szent László Katolikus Általá-
nos Iskolában. Októberben, a 
„Rózsafüzér hónapjában”, na-
ponta más-más osztály imád-
kozott egy-egy tizedet, külön-
böző imaszándékokkal, fel-
ajánlásokkal. Október elsején 
este a művelődési házban Kál-
mán Peregrin ferences szerze-
tes előadását hallgatták meg 
az iskola tanulói és dolgozói; 
majd fáklyás, gyertyás körme-
netre gyülekeztek. A nyolc állo-
máson a nyolc boldogságról el-
mélkedtek. Isten áldását kér-
ték a családokra, segítségét 
ahhoz, hogy szülők és pedagó-
gusok egymást segítve nevel-
hessenek tiszta szívű, jóakara-
tú embereket. 

Az Eucharisztia 
ünnepe Homrogdon 
2018. OKTÓBER 3-ÁN, a homrogdi 
Krisztus Teste és Vére temp-
lomban az indiai származá-
sú P. James Mariakumar SVD 
segítette a híveket elmélyül-
ni az Eucharisztia titkában. A 
verbita atya karizmatikus egyé-
niségével, fiatalos, dinami-
kus előadásmódjával minden-
kit megérintett, aki nyitott szív-
vel hallgatta. Tiszta, világos és 
határozott szavai megtérésre, 
életük újragondolására kész-
tette a jelenlévőket. A kateké-
zist szentmise követte, amely-
nek főcelebránsa Kormos Csa-
ba gesztelyi plébános volt. 

Diakónus szentelés 
Szendrőben 
TERNYÁK CSABA egri érsek a 
szendrői Assisi Szent Ferenc 
templomban október 4-én,  
ünnepi szentmise keretében 
diakónussá szentelte Riz  
Attilát, a budapesti Közpon-
ti Szeminárium V. éves pap-
növendékét. Riz Attila jelmon-
datául Dániel próféta könyvé-
ből származó idézetet válasz-
tott: „Hiszen nem a mi igazvol-
tunkban, hanem a te végte-
len irgalmadban bízva terjesz-
szük színed elé könyörgésün-
ket. Hallgass meg, Uram! Bo-
csáss meg, Uram! Figyelj rám, 
Uram!” (Dán 9,18b). 

Szent Gellért hét 
Hevesen 
IDÉN HARMADIK alkalommal ren-
dezte meg a hevesi Szent Gel-
lért Katolikus Általános Iskola 
és Óvoda a Szent Gellért–heti 
programsorozatot. Szeptem-
ber utolsó hetében, az előző 
évekhez hasonlóan, az iskola 
tanulói színvonalas kulturális 
és sportprogramokon vettek 
részt. Minden tanuló és dolgo-
zó közös zarándoklatra indult 
nemzeti kegyhelyünkre, Mátra-
verebély- Szentkútra. Közös za-
rándoklatuk célja volt, hogy a 
hétköznapok megszokottságá-
ból kilépve, Istenre találjanak. 
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Pilinszky János

Panasz
Elevenen a csillagok alá,

az éjszakák sarában eltemetve,
hallod a némaságomat?

Mintha egy égbolt madár közeledne.
Így hívogatlak szótalan:

az örök hallgatásból,
idegen egeid alól
valaha is kiásol?

Eljut hozzád a panaszom?
Hiába ostromollak?
Köröskörül a félelem
zátonyai ragyognak.

Számíthatok rád, Istenem?
Úgy vágyom közeledre,

dideregve csak hevesebb
a szerelmek szerelme!
Temess a karjaid közé,
ne adj oda a fagynak,
ha elfogy is a levegőm,
hívásom sose lankad.

Légy reszketésem öröme,
mint lombjai a fának:

adj nevet, gyönyörű nevet,
párnát a pusztulásnak.

A HÓNAP VERSE

Pilinszky János (1921–1981),  
a huszadik század egyik legjelen-
tősebb magyar költője, Baumgar-
ten-díjas, József Attila-díjas és 
Kossuth-díjas. A Nyugat irodalmi 
folyóirat negyedik, úgynevezett 
„újholdas” nemzedékének tagja.

2018. NOVEMBER

Az Egri Főegyházmegye hatvan 
karitászcsoportjának hatszáz 
képviselője, köztük negyvenöt 
caritas junior tag vett részt a 
karitászönkéntesek találkozó-
ján, melyet az egri bazilikában 
tartottak szeptember 29-én. 
Papp Miklós morálteológus, 
görögkatolikus-lelkész a segí-
tő tevékenység morális kérdé-
seiről, a segítő tevékenység so-
rán szerzett sebekről és azok 
gyógyulásáról beszélt.

Ezt követően Ternyák Csaba 
egri érsek mutatott be szentmi-
sét. A főpásztor szentbeszédé-
ben arra buzdította a jelenlévő-
ket, váljanak az Egyház hiteles 
arcává a világ előtt, hogy min-
denki számára megtapasztal-
hatóvá és állandóan aktuálissá 
tudják tenni az evangélium sze-
retetről szóló tanítását. 

„Ha boldogok akartok lenni, 
tegyetek boldoggá másokat!” – 
mondta Ternyák Csaba, a főegy-
házmegye szülöttjének, Árpád-
házi Szent Erzsébetnek szavai-
val. A program tanúságtételek-
kel, a Szent Erzsébet-litániával 
és az azt követő áldással zárult. 

Október 6-án a budapesti Ma-
gyar Szentek templomában ün-
nepi szentmisében adott hálát 
Spányi Antal püspök, a Kato-

likus Karitász elnöke azokért, 
akik önzetlenül segítik a rászo-
rulókat. A szentmisét követően 
adták át a Caritas Hungarica dí-
jat, amelyet ebben az évben 40 
önkéntes vehetett át. A 2012-
ben alapított Caritas Hungari-
ca díj célja buzdítani a közössé-
geket a karitatív tevékenységre 

Árpád-házi Szent Erzsébet pél-
dája nyomán; és példaképül ál-
lítani mások elé azokat, akik 
Krisztus szeretetével szolgál-
ják a rászorulókat.

Az elismerést azok a plébá-
niai önkéntes karitászmunka-
társak kapták, akik a legtöb-
bet tettek a rászorultakért, az 

idősekért, a betegekért, a csa-
ládokért, a társadalom pere-
mére sodródottakért. A díjat 
2018-ban az Egri Főegyházme-
gyében élők közül Baracskainé 
Sveda Erzsébet tarcali, Kovács 
Katalin hejőbábai és Szomolya 
István kazincbarcikai önkéntes 
vehette át. H. J.

Példaértékű munkát végeznek 
a karitászönkéntesek

Vallomás a családról
Dr. Gergelyné dr. Kemény Kata-

lin, a miskolci Fráter György Ka-
tolikus Gimnázium és Kollégium 
matematika-földrajz szakos kö-
zépiskolai tanára a Szent Gellért-
díj arany fokozatát vehette át az 
idei tanévnyitón Ternyák Csaba 
egri érsektől. A laudációból töb-
bek között azt is megtudhattuk 
róla, hogy az intézmény tantes-
tületének 1992-től tagja. Elkötele-
zett katolikus keresztény életet él. 
Minden napját szentmisével kez-
di, családjával a miskolci Minori-
ta templomhoz kötődik. Városi ke-
resztúton, keresztény értelmiségi 
előadásokon, lelkigyakorlatokon, 
zarándoklatokon készséggel vesz 
részt. Mindkét szaktárgyát oktat-
ja, nagy hangsúlyt helyez a tehet-
séggondozásra, a hátrányos hely-
zetűek támogatására. Osztályfő-
nökként harmonikus kapcsolatot 
ápol diákjaival. 

A kitüntetett lapunknak a kö-
vetkezőképpen vallott életéről: 

– 1955. augusztus 10-én szü-
lettem Sátoraljaújhelyen, de 
gyermekkoromat Tolcsván töl-
töttem, ott nevelkedtem egy na-
gyon szeretetteljes, 2 gyermekes 
katolikus családban. Szerényen 
éltünk. Szüleim postai tisztvise-
lők voltak, de igyekeztek a lehe-

tőségekhez képest nevelésünk-
re, taníttatásunkra nagy gon-
dot fordítani. A Tolcsvai Általá-
nos Iskola után Sárospatakra ke-
rültem gimnáziumba. Általános 
iskolai és középiskolai tanulmá-
nyaim alatt is több olyan taná-
rom volt, akikre mindig szíve-
sen gondolok vissza, mert felkel-
tették az érdeklődésemet, meg-
szerettették velem a tanulást, 
vonzóvá tették számomra a taná-
ri pályát. Matematika és földrajz 
szakot választottam. Akkoriban 
csak a József Attila Tudomány-

egyetemen volt ilyen szakpáro-
sítás, ezért Szegedre mentem, 
ahol 1978-ban szereztem diplo-
mát. Az egyetemi évek alatt kö-
zelebb kerültem a tudományok-
hoz. Tevékenykedtem az éghaj-
lattani diákkörben, és eredmé-
nyesen szerepeltem tudomá-
nyos diákköri konferenciákon. 
Az egyetem elvégzése után még 
néhány évig a tanítás mellett is 
folytattam a tudományos mun-
kát, és doktoráltam is éghajlat-
tanból. Azonban bármennyire is 
érdekes a tudományos munka, 

számomra mindig is elsődleges 
volt a tanítás, nagyon komolyan 
vettem, hivatásomnak érzem. A 
tanítás bármelyik területét szép-
nek találom. Nagy öröm, ha ver-
senyre készíthetek fel diákokat, 
és ajándéknak érzem, ha ered-
mények is születnek. Nagy ki-
hívás az is, ha egy gyengébb ké-
pességű tanulót kell eljuttatni a 
sikeres érettségihez. Sok tanuló 
fél a matematika tantárgytól. Cé-
lom az is, hogy a tanulók önbizal-
mát növeljem, hogy el tudjam ve-
lük hitetni, képesek ezt a tárgyat 

is eredményesen tanulni. Jó ér-
zés, hogy nyugodtnak látom ta-
nítványaimat az óráimon. 

Az iskolai élet nemcsak tan-
tárgyak tanításáról szól, a ne-
velés is hozzátartozik, és ez egy 
katolikus iskolában különösen 
fontos. Minden megnyilatkozá-
sunkkal, viselkedésünkkel for-
málunk is. Szeretném a tanít-
ványaimat hozzásegíteni ah-
hoz, hogy érdeklődő, célokért ki-
tartóan küzdő, a keresztény ér-
tékekre fogékony, igényes em-
berré váljanak. Megtisztelő szá-
momra, ha egy tanuló bizalmá-
ba avat, vagy segítséget kér vala-
milyen helyzetben. 

Szeretem a visszatérő diákja-
im beszámolóit hallgatni, jó tud-
ni, hogy megállják a helyüket. 
Örömömre szolgál, amikor ked-
ves tanítványaim közül egyesek 
a tanári pályát választják.

 Az életben rendkívül fontos-
nak érzem a család szerepét. Na-
gyon hálás vagyok, hogy nekem 
gyermekkoromban is, és felnőtt-
ként is megadatott egy szerető, 
keresztény család. Gyermekeim 
már felnőttek, önállóak, férjem-
mel együtt szeretettel figyeljük 
döntéseiket, számíthatnak ránk, 
és mi is rájuk.  Homa János 

A karitászcsoportok találkozóján negyvenöt fiatal, caritas junior tag is részt vett  Fotó: Balogh Ferenc

A tanárnő és osztálya. A felvétel egy lelkigyakorlaton készült.

Szentmisével kezdődött az 
Egri Főegyházmegye fenntartá-
sában működő nevelési - okta-
tási intézmények igazgatóinak 
szokásos éves értekezlete októ-
ber 3-án. Az idei tanév mottója: 
„Minden a családban kezdődik”. 
Szentbeszédében Ternyák Csa-
ba egri érsek rámutatott: ma-
napság egyre több a csonka csa-
ládban élő gyermek, ezért az is-
kolának fel kell vállalnia, hogy 
beszél a családi életről, értékek-

ről és segíti a gyermekeket sa-
ját nemiségük kibontakozásá-
ban, hogy a családban férfiként 
és nőként teljesedhessen ki éle-
tük. Ha a belső tartásunk megtö-
rik, az identitásunk megroppan, 
nem tudjuk, hogy kik vagyunk 
és kik szeretnénk lenni. 

Őseink hite, kereszténysé-
günk segít abban, hogy család-
jaink és nemzetünk jó irányba 
fejlődjenek – tette hozzá. A gyer-
mekeket igazán csak saját köze-

güket, otthoni körülményeiket 
látva lehet megismerni – vall-
ja Juhász Ferenc, az Egyházme-
gyei Katolikus Iskolai Főhatóság 
elnöke, aki a Szent István Tele-
vízió kérdésére elmondta: nagy 
feladat és áldozat ez a pedagó-
gusoktól, de fontos lenne a csa-
ládlátogatások rendszerét visz-
szahozni. Jelenleg közel 80 te-
lephelyen 50 nevelési-oktatási 
intézmény működik az egyház-
megye fenntartásában. 

Iskolaigazgatók értekezlete
A Magyar Katolikus Karizma-

tikus Megújulás XXVII. Orszá-
gos Találkozóját 2018. október 
27-én, szombaton tartotta  Mis-
kolcon, a Generali Arénában . 
A találkozó címe és mottója: Jé-
zus az Élet! – „Nélkülem sem-
mit sem tehettek” (Jn 15,5). Fő 
előadó Jim Murphy volt, aki az 
ICCRS elnöke (az ICCRS a ka-
tolikus karizmatikusok vatiká-

ni székhelyű világszervezete). A 
találkozón beszédet tartott Var-
ga László megyéspüspök, a Ma-
gyar Katolikus Karizmatikus 
Megújulás Szövetségének tisz-
teletbeli elnöke, a záró szentmi-
sét Ternyák Csaba egri érsek ce-
lebrálta. Október 28-án, vasár-
nap Jim Murphy képzési napot 
tartott, „Megszentelődésünk lé-
pései a Szentlélekben” címmel.

Karizmatikusok 
országos találkozója


