
Január
Ternyák Csaba egri érsek janu-
ár 6-án hálaadó szentmisét mu-
tatott be az egri bazilikában 
püspökké szentelésének 25. év-
fordulója alkalmából. A hálaadó 
szentmisén részt vettek a Ma-
gyar Katolikus Püspöki Konfe-
rencia tagjai és a hívek.

Február
A Betegek Világnapjához kapcso-
lódva február 9-én, Miskolcon, a 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Központi Kórház kápolnájában, 
szentmise keretében emlékeztek 
meg a világnapról. A szentmisén 
együtt imádkoztak a betegek, az 
ápolók, az orvosok, illetve a mis-
kolci és környékbeli papok.

Március
A három évszázaddal ezelőtt, 
1709-ben épített egri Érseki 
Szent József Kollégiumot 1950-
ben államosították, majd 1993-
ban újra visszakapta az Egri Fő-
egyházmegye. A kollégium egy-
házi újraindulásának 25. évfor-
dulójáról március 19-én emlé-
keztek meg. Az ünnepi szentmi-
sét Ternyák Csaba érsek mondta.

Április
A tizenöt évvel ezelőtt elhunyt 
Vanyó László áldozópapnak, 
egyetemi tanárnak, képzőmű-
vésznek állítottak emléket Kom-
játiban. A Pázmány Péter Kato-
likus Egyetem egykori profesz-
szorának mellszobrát Ternyák 
érsek áldotta meg április 14-én.

Május
A lelkipásztorok közvetlen mun-
katársainak Egri Főegyházme-
gyei találkozója Egerben, a bazi-
likában május 12-én volt.  Az ösz-
szejövetelen a lelkipásztori kise-
gítők, áldoztatók, kántorok, iro-
disták, házvezetőnők, sekres-
tyések, templomtakarítók és az 
önkéntes egyházi hozzájárulá-
sok beszedői vettek részt.

Június
Június 16-án két diakónust, 
Czókoly Sándort és Drahos Dá-
vidot pappá, Pintér Bálintot, Sol-
tész Ádámot, Resch Andrást és 
Resch Tamást pedig diakónus-
sá szentelt az egri érsek. A bazi-
likában tartott ünnepi szentmi-
sén részt vett a főegyházmegye 
papsága és a hívők sokasága. 

Július
Július 11. és 15. között rendezték 
meg a 35. Egerszalóki Ifjúsági 
Találkozót és Lelkigyakorlatot. A 
rendezvény mottója: „Nekilendü-
lök annak, ami előttem van” (Fil 
3,13). Az ötnapos lelkigyakorlat-
ra az ország minden részéből ér-
keztek fiatalok. 

Augusztus 
Az Egri Főegyházmegye közne-
velési intézményeinek pedagó-
gusai és lelkipásztorai vettek 
részt azon a tanévnyitón, ame-
lyet augusztus 29-én tartottak. 
Az egri bazilikában több mint 
1800-an voltak jelen.

Szeptember
Szeptember 15-én, pénteken 
kezdődött Egerben a háromna-
pos Fájdalmas Anya búcsú. A va-
sárnapi ünnepi szentmise szó-
noka Kiss-Rigó László Szeged-
Csanádi megyéspüspök volt. 

Október 
Tizenegyedik alkalommal ke-
rült megrendezésre az egyház-
megyei ministráns találkozó 
október 6-án, szombaton, az eg-
ri bazilikában. A találkozó meg-
hívott vendége Veres András, a 
Győri Egyházmegye püspöke, az 
MKPK elnöke volt. 

November
November 10-től rendezték 
meg a XI. Őszi Szent Erzsébet 
Napokat Sárospatakon. 19-én 
este  gyertyás körmenet vitte  
Szent Erzsébet ereklyéjét a ba-
zilikától a várkápolnába, ahol a 
szentmisét az Árpád-házi Szent 
Erzsébet Történelmi Társaság 
élő és elhunyt tagjaiért mutat-
ták be.

December 
Az eszter-
gomi bazili-
kában dec-
ember 8-án 
s z e n t e l t é k 
p ü s p ö k k é 
Mohos Gábor 
pápai káp-
lánt, a Pápai 
Magyar In-
tézet volt rektorát, akit Ferenc 
pápa október 4-én nevezett ki 
iliturgi címzetes püspökké és 
az Esztergom-Budapesti Főegy-
házmegye segédpüspökévé.

A Főegyházmegyei Karitász 
Központ az Egri Főegyházme-
gye területén teszi a jót az Egy-
ház nevében és az Evangélium 
szellemében. 

Árvai Ferenc atya, egyházme-
gyei karitász-igazgató elmondta, 
hogy Árpád-házi Szent Erzsébet 
– a karitász védőszentje, egyház-
megyénk szülötte –, példáját kö-
vetve 2018-ban a karitász külö-
nösen a legszegényebb családo-
kat támogatta. Segített közüze-
mi számlatartozásban, gyógy-
szer- és gyógyászati segédesz-
köz vásárlásában, lakbértarto-
zás rendezésében.  Ahol pedig 
szükség volt, ott tartós élelmi-
szert, ruhát, bútort adott a rászo-
rulóknak. A gyermekeknek nyá-
ri táborok szervezésével, iskola-
kezdési és iskolai étkeztetési tá-
mogatással, pelenka adomány-
nyal, továbbá ruha-, játék- és élel-
miszer csomagokkal segített. 

Időseket és betegeket is támo-
gatták, szükség esetén meglá-
togatták őket otthonaikban és 
a bentlakásos intézményekben.

Hajléktalanok számára té-
len krízismelegedőt nyitottak a 
rendkívüli hidegben, ahol nem 

csak fűtött és biztonságos szál-
lást, menedéket teremtettek, ha-
nem étkezéssel, ruhával és tisz-
tálkodási lehetőséggel is segítet-
ték a fedél nélkülieket. Egerben 
egész évben 50 fő számára bizto-
sítottak napi meleg étkeztetést a 
Szvorényi utcai épületben.

A RÉV Szenvedélybeteg-segí-
tő Szolgálat munkatársai az al-
kohol vagy más drogok függősé-
gében élőknek és a családjaik-
nak próbáltak támogatást nyúj-
tani. Emellett az oktatási intéz-

ményekben a fiataloknak drog-
prevenciós foglalkozásokat is 
tartottak. 

Az Egri Főegyházmegyében 
65 plébániai karitász csoport 
működik, ahol 914 önkéntes te-
vékenykedik. Egyházmegyei ta-
lálkozójukra hatszázan jöttek el 
és találkoztak Ternyák Csaba 
érsekkel, aki megköszönve ál-
dozatos munkájukat, biztatta és 
megerősítette őket.

Az Egri Karitász Központ 40 
millió forint értékben támogat-

ta 2018-ban a krízissegély prog-
ramban a rászorulókat. Az egy-
házmegyei karitászigazgató 
megköszönte a támogatók, ado-
mányozók jóságát. 2019-ben is 
változatlan a célunk – mondta 
Árvai Ferenc –, tegyük a jót, az 
Egyház nevében és az Evangé-
lium szellemében. Ezért tovább-
ra is várjuk az adományokat: a 
Főegyházmegyei Karitász Köz-
pont Eger számlaszámára: CIB 
10700282-48854209-51100005.

Homa János

JEGYZET

Ismét eltelt egy év, és megada-
tott számunkra, hogy újévet 
kezdhetünk. Az új esztendő 

kezdetén még bizakodva, remény-
kedve tekintünk előre, annak elle-
nére, hogy nem tudhatjuk ponto-
san, mi vár ránk. Talán azért is, 
mert az ember egyik alapvető tu-
lajdonsága az állandó reményke-
dés. Abban bízunk, hogy az idei 
esztendő jobb lesz, mint a tavalyi. 
Azért bizakodunk, mert ilyenkor 
tele vagyunk jó szándékkal, és úgy 
gondolkodunk, mint Santiago, az 
öreg halász, Hemingway kisregé-
nyének főhőse, aki így okoskodott: 
Nem tudom, hogy mi a bűn, de az 
biztos, hogy a reménytelenség az 
bűn, „mert az ember nem arra szü-
letett, hogy legyőzzék”. 

Mint istenfélő emberek hitből 
fakadó reménnyel kezdjük meg az 
új esztendőt. Hitünk szerint a re-
ménység olyan isteni erény, mint 
a hit és a szeretet. Legalább olyan 

fontos és nélkülözhetetlen, mint a 
másik kettő. XVI. Benedek pápa 
egy enciklikában (A keresztény re-
ményről, 2007) összefoglalta a ke-
resztény remény igazi természet-

rajzát. Mindannyiunknak szüksé-
günk van kisebb-nagyobb remény-
re mindennapi életünkben, de 
ezek a remények nem elegendők 
a „nagy-remény” nélkül, ami nem 
más, mint maga a világminden-
séget teremtő és üdvözíteni aka-
ró személyes Isten. Az embert sze-
rető és gondviselő Isten tehát a re-
ménységünk alapja. A keresztény 
remény ezért élő remény, mert a 
személyes Istennel való élő kap-
csolaton alapul.

A Biblia pedig a remény köny-
ve, mert az igazi reményt élteti 

bennünk. Azt hirdeti, hogy boldog 
az olyan ember, aki az Úrban bí-
zik (Zsolt 34,9). Boldogtalan, aki 
az emberben, illetve csak az em-
berben bízik, mert az ember vé-

ges, törékeny lény, tehetetlen sok-
szor még a természet erőivel szem-
ben is. A mindenható Isten, az élet 
és halál Ura, aki segíthet még ott 
is, ahol már ember nem segíthet. 
Izaiás próféta biztatása nekünk 
is szól: „akik az Úrban bíznak, új 
erőre kapnak, szárnyra kelnek, 
mint a sasok, futnak, és nem lan-
kadnak el, járnak és nem fárad-
nak el” (Iz 40, 31). Nem véletlen te-
hát, hogy az Isten igéje és az em-
beri tapasztalat alapján közmon-
dás is született: „Aki Istenben bí-
zik, az nem csalatkozik”.

A keresztény remény tehát nem 
valamiféle naiv optimizmus, nem 
egyfajta pozitív hozzáállás a dol-
gokhoz, hanem legyőzött pesszi-
mizmus. Nem a rossz tagadása, 
hanem hit abban, hogy a megvál-
tó Jézus születésével, kereszthalá-
lával és feltámadásával legyőzte a 
rosszat. Ezért a keresztény ember 
akkor is reménykedik Istenben és 
örvendezik az ő jelenlétében, ami-
kor kívánságai nem teljesülnek, s 
az életkörülményei nem úgy ala-
kulnak, ahogyan szeretné. 

Az igazán vallásos ember 
még a testi-lelki szenvedé-
seket is el tudja fogadni, 

mert jól tudja, hogy „az Isten sze-
retőknek minden a javukra válik” 
(Róm 8,28). Azt kellene megérte-
nünk, hogy a keresztény remény 
nem csupán vélekedés, amely ab-
ban bízik, hogy valami jól fog vég-
ződni, hanem hitből fakadó bizo-
nyosság. Dolhai Lajos

Reményből élünk

Tegyük a jót, az Egyház nevében

JANUÁR ÜZENETE
„Amennyiben rajtatok áll, éljetek békében 
minden emberrel” (Róm 12,18).

A főegyházmegye karitász csoportjainak 600 képviselője, köztük 45 fi atal tag vett részt az önkéntesek tava-
lyi találkozóján  Fotó: Balogh Ferenc
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Az Egri Főegyházmegye a 
papság, és a rokonság nevében 
fájdalommal, de a feltámadás-
ba vetett hittel tudatja, hogy 
DR. SEREGÉLY ISTVÁN nyu-
galmazott egri érsek 2018. dec-
ember 31-én a nyíregyházi Fő-
egyházmegyei Papi Szociális 
Otthonban szentségekkel meg-
erősítve elhunyt. 

*
1931. március 13-án, Szom-

bathelyen született. A miskolci 
Fráter György Gimnáziumban 
érettségizett. Teológiai tanul-
mányait Szombathelyen kezd-
te, majd Budapesten fejezte be. 
1955. június 19-én Szombathe-
lyen szentelték pappá. 1974-
ig káplánként szolgált Gyön-
gyösfalun, majd Nyőgéren, 

Bagodvitenyéden, Zalaegersze-
gen, Szombathelyen. 1987-ig 
plébános volt Kőszegszerdahe-
lyen és Kőszegen. Szent II. János 
Pál pápa 1987. június 5-én ne-
vezte ki egri érsekké, július 25-
én szentelték püspökké az Egri 
Bazilikában. 1990-től 2005-ig a 
Magyar Katolikus Püspöki Kar 
elnöke, 1993-tól 2001-ig a CCEE 
alelnöke volt. 2007. június 9-től 
nyugalmazott érsek.

*
Temetése 2019. január 8-án, 

kedden lesz az Egri Főszékes-
egyházban. Lelki üdvéért ko-
porsója előtt 10.00 órakor el-
imádkozzuk a dicsőséges ró-
zsafüzért, majd 10.30 órakor 
szentmisét mutatunk be. Ezt 
követően helyezzük el földi 

maradványait a főpásztorok te-
metkezési helyén a bazilika al-
templomában. Kérem a gyászo-
lókat, hogy imádsággal emlé-
kezzenek meg az elhunytról, 
koszorúk és virágok helyett pe-
dig adományaikkal támogas-
sák a számára is oly fontos pap-
nevelés ügyét. Felajánlásaikat 
a helyszínen elhelyezett per-
selybe tehetik, illetve a Főegy-
házmegyei Alapítvány számlá-
jára (11739009-20146829), „ko-
szorúmegváltás” megjelöléssel 
utalhatják át.

*
Jelmondata:

„CHRISTUS EST VIA, 
VERITAS ET VITA”

„Krisztus az út,
az igazság és az élet”

Elhunyt Dr. Seregély István nyugalmazott egri érsek

Második alkalommal hirdetett 
Betlehem készítő pályázatot az 
Egri Érseki Palota Kulturális, Tu-
risztikai és Látogatóközpont. Az 
elmúlt évit is túlszárnyalva, ez-
úttal összesen 208 alkotás érke-
zett. 1. helyezett: a hernádkaki  

Mátyás Király Katolikus Általá-
nos Iskola, Képzőművészeti szak-
köre. 2. helyezett: az encsi Szent 
László Katolikus Általános Isko-
la, 6. b osztálya. 3. helyezett: az  
encsi Szent László Katolikus Ál-
talános Iskola, 6. a osztálya. 

Eredményhirdetés
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Hittanverseny

HITTANVERSENYT rendeztek nov-
ember 30-án az egri Andrássy 
György Katolikus Közgazdasá-
gi Szakgimnázium, Gimnázi-
um és Kollégiumban, melynek 
témája a trienti zsinat volt. Az 
Egri Főegyházmegye fenntar-
tásában működő katolikus ál-
talános iskolák közül 14 csa-
pat (42 tanuló) nevezett a ver-
senyre, akik felkészítő tanára-
ikkal együtt érkeztek az egy-
házmegye központjába. A ver-
senyen első helyezést ért el 
az encsi Szent László Katoli-
kus Általános Iskola. A felké-
szítő tanár: Isóczkiné Béres 
Beáta, a versenyző csapat 
tagjai: Budai Dalma, Hatala 
Ágnes Anna és Lukács Viktó-
ria voltak.

Védőszentet 
választottak
SZENT ANDRÁS apostolt válasz-
tották osztályuk védőszentjé-
nek a jászalsószentgyörgyi 1.b 
diákjai. Szent András ünnepén 
együtt imádkoztak a diákok a 
szülőkkel, a nagyszülőkkel és 
a testvérekkel a szent apostol 
közbenjárásáért. A szentmi-
sén a felolvasást a szülők vál-
lalták. A Szent András apostolt 
ábrázoló szentképeket Soós 
Tamás plébános áldotta meg, 
amelyeket szétosztottak a hí-
vek között.

Szentmise a 
hősi halált halt 
bányászokért
EGERCSEHI-BÁNYATELEP templo-
mában, a szénbányánál hősi 
halált halt 62 bányász lelki üd-
vösségéért ünnepi szentmisét 
mutattak be december 2-án, 
amelyen a Bányász Egyesület 
és az Egercsehi Bányász Bará-
ti Kör Egyesület tagjai díszőr-
séggel adóztak hősi halált halt 
bajtársaik előtt.

Konferencia a 
felzárkóztatásról
SZEGREGÁCIÓ vagy pasztoráció? 
címmel, a keresztény egyhá-
zaknak a cigányok felzárkózá-
sára irányuló segítő tevékeny-
ségéről rendezett konferenci-
át a szaléziak magyar rendtar-
tománya a kazincbarcikai Don 
Bosco Sportközpontban dec-
ember 7-én. A rendezvény fő-
védnöke: Ternyák Csaba egri 
érsek volt.

HÍREK

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

                     A
közreműködésével.

Kedvezményes előfizetés:
06-40/510-510

Újévi köszöntő
(népköltés)

Újesztendő, vígság szerző, most kezd újulni,
újulása víg örömet most kezd hirdetni.
Hirdeti már a Messiást eljöttnek lenni,
Legyetek a nagy Istennek igaz hívei!
Új napokkal, bor, búzával látogass minket.
Így szentelünk mi is Neked víg esztendőket.
Elmúlt tőlünk az ó idő, melyben bánkódtunk,
bánat miatt siralomra gyakran jutottunk.
Jutott hozzánk az új idő, melyben vigadjunk,
vigadással Úr Jézusnak glóriát mondjunk!
Újesztendő, vígság szerző, most kezd újulni,
újulása víg örömet most kezd hirdetni.

A HÓNAP VERSEA jó hír hangja – Szent István Rádió

10 millió perc
2019. JANUÁR

2018-ban ünnepelte a Szent 
István Rádió alapításának 18., 
a Szent István Televízió alapí-
tásának 7. évfordulóját.  Ez idő 
alatt mintegy 10 millió perc fo-
lyamatos adást sugárzott a rá-
dió, s több száz televíziós hír-
anyag készült. Bár 2018-ban 
az évfordulók egyike sem volt 
kerek, mégis elmondható, 
hogy fontos események történ-
tek a szerkesztőség életében.

Bérczessy András  igazgató, 
főszerkesztő elmondta: megerő-
södött a Szent Imre Katolikus 
Iskolarádiós Hálózat, február-
ban elindult a diákok saját mű-
sora, Hangoló címmel, melyben 
vasárnaponként  beszámolnak 
életükről, az egyházi ünnepek-
ről, lelki élményeikről. A nyári 
képzések mellett egy-egy alka-

lommal ellátogatnak az ifjú rá-
diósok a szerkesztőségbe év köz-
ben is, hogy tovább ismerkedje-
nek a műsorkészítéssel. Ilyen-
kor bekapcsolódnak a rózsafü-
zér imádságba is.

A szerkesztőség idén harma-
dik alkalommal szervezett vér-
adást ősz elején. Örömteli, hogy 
jelentős számban sikerült meg-
szólítani a segíteni szándékozó-
kat, több mint félszáz donor vál-
lalta az önzetlen segítségnyúj-
tást ebben az évben is.

Októberben az intézmény 
szerkesztősége is csatlakozott 
az „Egymillió gyermek imád-
kozza a rózsafüzért” kezdemé-
nyezéshez, az egri bazilikában 
többszáz gyermek imádkozott 
együtt, s az élő közvetítéshez a 
főegyházmegye számos intéz-
ményében kapcsolódtak, való-

di imádságos közösséget alkot-
va. Az elmúlt évben vett részt 
először a Szent István Rádió és 
Televízió az ádventi vásárokon. 
Egy alkalommal az Érseki Palo-
ta udvarán, egy alkalommal pe-
dig a Dobó téren találkozhattak 
a hallgatók, nézők a szerkesztő-
ség munkatársaival. Így lehető-
ség nyílt személyes beszélgetés-
re, ajándékkészítésre.

Bérczessy András igazgató, 
főszerkesztő azt is elmondta: a 
rádió és a televízió folyamato-
san végzi munkáját, hogy kül-
detésének megfelelve a „Jó hír 
hangja” legyen, s közvetítse Jé-
zus Krisztus tanítását. Köszönet 
fenntartónknak a nézőknek és 
hallgatóknak! Imádságos szere-
tettel adnak hálát mindezért, s 
bíznak abban, hogy 2019-ben is 
figyelemmel követik adásaikat.

Bemutatjuk a Szent Gellért-díjas Bojszkó Tibornét

Az oktatás mellett a lelki nevelés is fontos
Bojszkó Tiborné, a miskol-

ci Szent Imre Római Katolikus 
Általános Iskola és Óvoda ma-
tematika-kémia szakos tanára 
a Szent Gellért-díj arany foko-
zatát vehette át Ternyák Csaba 
egri érsektől az egri baziliká-
ban tartott tanévnyitón.

Az intézmény vezetője által írt 
laudációból megtudhattuk, hogy 
Bojszkó Tiborné Gulybán Mag-
dolnát a pedagógus pálya iránti 
elköteleződése, alázata, hihetet-
len munkabírása, Isten és a ka-
tolikus egyház melletti hite tette 
méltóvá a díj elnyerésére. 

Az egri tanárképző főiskolán 
1978-ban szerzett matematika-
kémia szakos tanári diplomát. 
2005-től lett a Szent Imre Ró-
mai Katolikus Általános Iskola 
és Óvoda tantestületének tagja. 
Szaktanárként, osztályfőnök-
ként, tanulószoba vezetőként 
példaként áll tanítványai előtt 
tudásával, hitéletével és megér-
tő, elfogadó nevelési módszerei-
vel. Éveken keresztül ő volt a re-
ál munkaközösség elkötelezett 
vezetője. A tanulmányi verse-

nyeken kimagasló eredménye-
ket értek el tanítványai.

– 1956-ban születtem Raka-
cán, ahol görög katolikus csa-
ládban nevelkedtem – mond-
ta. – Diplomám megszerzésétől 
nyugdíjazásomig pedagógiai 
pályán dolgoztam Kazincbarci-
kán, Várpalotán és Miskolcon. 

Ötven éves koromban váltás-
ra került sor, ekkor a gondvi-
selés a miskolci Szent Imre Ró-
mai Katolikus Általános Isko-
lába vezetett, ahol szintén ké-
mia szakosra volt szükség. Há-
lás vagyok a Jóistennek, hogy 
ide vezérelt, mert ezek az évek 
koronázták meg pedagógus pá-

lyafutásomat. Öröm volt szá-
momra a munka, azzal foglal-
koztam, amit szerettem. Egy 
olyan iskolában taníthattam, 
ahol az oktatás mellett az erköl-
csi és lelki nevelés is a minden-
napok része volt. A gyerekek is 
és én is sok szép és tartalmas 
lelki élménnyel gazdagodtunk. 

– Nagy kihívás volt olykor 
osztályfőnöknek lenni, de az el-
telt évek sok mindent megszé-
pítettek. Jó érzés volt olyan osz-
tályt útjára bocsátani, ahol re-
mek „gyermekemberek” nyi-
togatták szárnyaikat, kirepül-
tek az életbe és ott is megáll-
ták a helyüket. Természetesen 
ez a szülőkkel való kölcsönös 
együttműködésnek az eredmé-
nye. Pályafutásom során sok 
jó képességű tanulóval rend-
szeresen részt vettünk külön-
böző versenyeken, ahol szép 
eredményeket értünk el. Nagy 
hangsúlyt fektettem a tehetség-
gondozás mellett a felzárkózta-
tásra is. Diákjaim többnyire fel-
ismerték, hogy az ő érdekük a 
rendszeres, következetes tanu-

lás. Azért akadtak kivételek, 
így a „matekfrászt” nem min-
denki úszta meg. A tanítás és 
osztályfőnöki teendők mellett 
több éven át munkaközössé-
gi feladatok ellátására is meg-
bízást kaptam az iskola veze-
tőitől, amit igyekeztem lelkiis-
meretesen végezni. Nagyon sok 
továbbképzésen vettem részt, 
amely segítette tudásomat bő-
víteni, fejleszteni. Hálás vagyok 
azért is, hogy utolsó munkahe-
lyemen nagyszerű, segítőkész 
szeretetteljes tantestület része-
se lehettem. 

– A családomról: 37 éves há-
zasok vagyunk férjemmel, ő 
szintén nyugdíjas.  Gyerme-
künk, aki az idén lesz 20 éves, 
egyházi iskolában érettségi-
zett. 2018 augusztusában vo-
nultam nyugdíjba. Amikor át-
vettem a Szent Gellért-díjat, a 
bazilika lépcsőjén arra gondol-
tam, hogy innen, a szemben lé-
vő líceumból, a főiskoláról in-
dultam és a székesegyházba 
szinte hazaérkeztem…

Homa János 

A mikrofonnál: Tikovits Ernő és Farkas Erzsébet szerkesztők Fotó: Balogh Ferenc

Osztályfőnökként, ballagó tanítványaival

Borszentelés
A főegyházmegye védőszent-

je, Szent János apostol és evangé-
lista ünnepén, december 27-én, 
az egri bazilikában, Buda Péter, 
az Érseki Papnevelő Intézet rek-

tora az ünnepi szentmisét kö-
vetően megáldotta azokat a bo-
rokat, amelyeket az egri borvi-
dék termelői helyeztek el az ol-
tár előtt.

Január 6-án ünnepli a Kato-
likus Egyház Vízkeresztet, pa-
rancsolt ünnepként. Az epifá-
nia – „epiphania Domini”, az 
„Úr megjelenése” – néven is is-
mert nap Jézus Krisztus megje-
lenésének ünnepe. 

A IV. század elejétől lett ez a 
nap liturgikus ünneppé, és en-
nek szokása gyorsan elterjedt 
előbb Keleten, majd Nyugaton. 
A keresztények körében 312–
325 között lett Jézus Krisztus 
születésének, keresztségének, 
a kánai menyegzőnek és egyút-
tal a Háromkirályok (napkeleti 
bölcsek) látogatásának ünnepe. 
Később az ünnep elsődleges té-
mája Keleten Urunk keresztsé-
ge (erre emlékeztet a vízszente-
lés), Nyugaton pedig a Három-
királyok látogatása lett. Az Egy-
ház szertartásai szerint ezen a 
napon vizet szenteltek. A víz 
megszentelésének, azaz meg-
keresztelésének szertartásából 
ered a magyar vízkereszt elne-
vezés is. 

A magyarság körében a víz-
kereszt ünnepéhez kötődően 
különböző népszokások alakul-
tak ki a századok során. Vízke-
resztkor kezdődik meg a ház-
szentelések időszaka, amely a 
15. századtól kialakult szokás. 
A házszentelés szertartása so-
rán a pap az újonnan megál-
dott szenteltvízzel meghinti a 
lakásokat, házakat; megáldja a 
benne lakókat. Szokás szerint a 
házszentelés után az ajtóra föl-
írják az évszámot és a népi ér-
telmezés szerint a Háromkirá-
lyok nevének (Gáspár, Meny-
hért, Boldizsár) kezdőbetűit: 
20 + G + M + B + 19. Az erede-
ti értelmezés szerint a három 
betű a latin áldásformula kez-
dőbetűi: Christus Mansionem 
Benedicat („Krisztus áldja meg 
e házat”).

Vízkereszt ünnepe megmu-
tatja, hogy Isten minden ember-
hez eljött. Azt kérjük, hogy az 
új esztendő minden napját kí-
sérje Isten segítsége és áldása!

Vízkereszt: Isten 
mindenkihez eljött

Fennállásának 25. évfordu-
lóját ünnepelte a gyöngyösi II. 
Rákóczi Ferenc Katolikus Álta-
lános Iskola tagintézménye, a 
Szent Erzsébet Római Katolikus 
Óvoda. A november 18-án tar-
tott ünnepségen elsőként Tuza 

Zoltánné tagintézmény vezető 
beszélt, aki elmondta: az óvoda 
legfontosabb küldetése az Isten 
és emberszeretet átadása a gyer-
mekek számára. Az egri főpász-
tor köszöntőjében hangsúlyoz-
ta, az egyház számára mindig 

fontos volt a nevelés szolgálata, 
hogy ezzel is segítsék a családo-
kat. Az érsek úgy fogalmazott: 
olyan nevelés a célunk, amely 
alapján a gyermekek megtanul-
nak ragaszkodni az egyházhoz 
és magyarságukhoz. 

25 éves a gyöngyösi katolikus óvoda


