
Az Egri Főegyházmegye pap-
jai és hívő közössége március 
17-től kezdve minden nap közö-
sen imádkozza a Rózsafüzért a 
Szent István Rádió közreműkö-
désével.

„A járvány megszűnéséért, a 
betegekért és az egészségügyi 
dolgozókért imádkozunk. Imád-
kozunk még szeretett egyház-
megyénkért és hazánkért is, 
hogy az Úr adjon erőt a meg-
próbáltatásban, vezessen min-
ket igaz megtérésre, növelje hi-
tünket és minél előbb szüntesse 
meg a fenyegető járványt” - ol-
vasható a közös imádságra buz-
dító felhívásban.

Március 17-én Ternyák Csaba 
egri érsek az Egri Érseki Papne-
velő Intézetből közvetített imád-
ság kezdetén a jelenlévőkhöz és 
a rádióhallgatókhoz szólva úgy 
fogalmazott: ezekben a napok-
ban arra kényszerülünk, hogy 
lakásainkba bezárkózzunk, 
nyomaszt bennünket a világ-
járvány fenyegetése, aggódunk 
szeretteinkért és saját magun-
kért. Templomainkban a mai 
naptól szünetelnek a szentmi-
sék, ájtatosságok és összejöve-
telek. Ebben a soha nem tapasz-
talt helyzetben magányosnak és 
árvának érezzük magunkat, hi-
ányzik a közösség megerősítő 
támasza. 

Szeretnélek megvigasztalni 
benneteket: életünk és sorsunk 
Isten kezében van. Ezen megpró-
báltatások között is van okunk, 
hogy hála töltse be szívünket, hi-
szen árvaságunk és magányunk 
érzésén is átragyog hitünk ere-
je, amelyet ajándékba kaptunk. 
Eszünkbe jut, hogy milyen rossz 
lehet azoknak, akiknek az életé-
ből ez hiányzik. Imádkozzunk 
értük, hogy ők is megkapják a 

hit ajándékát. Amikor bajban va-
gyunk, mindenki tud imádkoz-
ni. Most mindannyian bajban 
vagyunk. Jézus szavai vigasz-
taljanak bennünket: ahol ketten 
vagy hárman összegyűlnek a ne-
vemben, ott vagyok közöttük. Jé-
zus itt van közöttünk, amikor a 
Szent István Rádión keresztül 
egy hullámhosszra hangolódva 
fogalmazzuk meg dicsőítő, hála-
adó, engesztelő és kérő imádsá-
gainkat. 

A rendszeres templomba já-
rók számára különösen fájdal-
mas, hogy nélkülözniük kell a 
szentáldozás megerősítő kegyel-
meit, az örök élet kenyerét. Az 
Úr azonban nem hagy magunk-
ra bennünket, a gondviselésbe 
és az örök életbe vetett hitünket 
imádságaink és szentáldozás 
utáni vágyunk növeli.

A főpásztor úgy fogalmazott: 
„arra hívom a kedves rádió-
hallgatókat, hogy minden nap 
a szentmisékben, az Úrangya-
la és a rózsafüzér imádságban 
legyünk együtt a Szent István 
Rádió mellett, hogy fenntartsuk 
a lelki közösséget és egységet. 
Imádkozzunk, hogy az Úr segít-
sen meg bennünket ebben a pró-
batételben, adjon erőt a betegek-
nek, az egészségügyi dolgozók-
nak és mindazoknak, akik a kö-
zösségért, magyar népünkért fá-
radoznak.  A győri kKönnyező 
Szűzanya ünnepe van, Mária a 
mi nagyasszonyunk és patró-
nánk, kérjük közbenjárását!” – 
zárta buzdítását Ternyák érsek. 
Ezt követően a jelenlévők közö-
sen elimádkozták a rózsafüzért.

Az Egri Főegyházmegye a ko-
ronavírus járvány Magyarorszá-

gon való megjelenése miatt meg-
hirdetett veszélyhelyzetben ren-
delkezett arról, hogy a templo-
mokat nem zárják be, de a nyil-
vános liturgiát szüneteltetik.

Az egyházmegye a közmédia 
által kínált közvetítések mel-
lett a híveknek javasolja, hogy 
kövessék nyomon a Szent Ist-
ván Rádió és Televízió által su-
gárzott és online elérhető tar-
talmakat, kapcsolódjanak be a 
szentmise, a déli Úrangyala és 
az esti rózsafüzér imádság köz-
vetítésekbe. Külön felhívják a fi-
gyelmet, hogy a Rádió program-
jai interneten is elérhetőek, akár 
okostelefonon is. A megszokott 
rendtől eltérően a Szent István 
Rádió a reggeli 7 órás szentmi-
se mellett 17 órakor is közvetít 
szentmisét, az Egri Érseki Pap-
nevelő Intézetből.

A járvány megállításáért 
imádkozik ezekben a nehéz na-
pokban – mondta Ferenc pápa 
egy interjúban.

A Szentatya március 18-án a 
Vatikánból a római Santa Ma-
ria Maggiore-bazilikába ment 
autóval, ahol a római népet ol-
talmazó Szűz Mária-ikonnál 
imádkozott. 

Innen a San Marcello al Cor-
so templomba ment át a csoda-
tevő feszülethez, amelyet 1522-
ben hordoztak végig a városon, 
hogy véget érjen az akkori pes-
tisjárvány. 

Március 27-én a Szent Péter-
bazilika előtti üres téren Fe-
renc pápa imát vezetett és rend-
kívüli, teljes búcsúval járó Urbi 
et Orbi áldást adott, Isten irgal-
mába ajánlva Róma városát és 
az egész emberiséget. A Szent-
atya homiliájában rámutatott 
tévutakon járó világszemléle-
tünkre, miszerint „úgy gondol-
tuk, örökre egészségesek mara-
dunk egy beteg világban. [...] er-
ről a helyről, amely Péter szikla-
szilárd hitét hirdeti, ezen az estén 
mindannyiótokat az Úrra szeret-
nélek bízni.”  H. J.

A Magyar Katolikus Püspöki 
Konferencia  rendelkezése ér-
telmében az Egri Főegyházme-
gyében is a nyilvános liturgi-
át – beleértve a nagyheti szer-
tartásokat is – 2020. március 
22., Nagyböjt 4. vasárnapjától 
a templomokban szüneteltet-
jük, s emiatt az illetékes főpász-
torok felmentést adnak a va-
sárnapi szentmisén való rész-
vétel kötelezettsége alól. Egyet-
len liturgikus kivétel a temetés, 
amelyet egyszerű formában, rö-
viden kell megtartani.

A híveket arra bátorítják, 
hogy otthon imádkozzanak, il-
letve kapcsolódjanak be a szer-
tartások közvetítésébe. A beteg-
ellátás, a gyóntatás és a rendkí-
vüli áldoztatás tekintetében az 

állami járványügyi előírások az 
irányadóak. A rendkívüli hely-
zetre való tekintettel – visszavo-
násig – lehetővé teszik az általá-
nos feloldozás megadását.

A Magyar Katolikus Püspö-
ki Konferencia közleménye így 
zárul: „A járvány időszaka rá-
mutat törékenységünkre és ar-
ra, hogy a saját és mások életére 
vigyáznunk kell. Imáinkkal és 
példánkkal erősítsük a bizalmat 
Istenben és egymásban. Gyako-
roljuk a nagylelkűség erényét, 
és ebben a helyzetben különö-
sen is figyeljünk egymásra, fő-
leg beteg és idős embertársaink-
ra. Idős paptestvéreinket tiszte-
lettel kérjük, hogy ebben a hely-
zetben különösen vigyázzanak 
egészségükre.” B. A.

A hátrányos helyzetű sze-
mélyek és a magyarországi ka-
tasztrófahelyzetek károsultjai-
nak támogatása területén vég-
zett kiemelkedő munkája, to-
vábbá közösségépítő és szer-
vezetfejlesztő tevékenysége el-
ismeréseként a Magyar Arany 
Érdemkereszt polgári tago-
zat kitüntetésében részesült 
Árvai Ferenc atya, az Egri Fő-
egyházmegyei Karitász igazga-
tója. Árvai Ferenc több mint 25 

éves papi hivatása során gyer-
mek-, ifjúsági és felnőtt közös-
ségeket hozott létre, amelyek-
nek aktív szervezője és vezető-
je volt. Jelentős tevékenységet 
végzett az észak-magyarorszá-
gi viharkárok károsultjainak 
támogatásában és az újjáépítés-
ben. Részt vett a Katolikus Ka-
ritász hosszútávú, felzárkózta-
tó célú programjainak kidolgo-
zásában és példaértékű megva-
lósításában is.

ÁPRILIS ÜZENETE

„Ne legyetek semmiben sem aggodalmasko-
dók, hanem minden helyzetben hálaadással 
végzett imádságban és könyörgésben terjesz-
szétek a kéréseiteket Isten elé!”  (Fil 4,6)

JEGYZET

Húsvétkor, de főként a 
„szent három napon” 
(nagycsütörtök, nagy-

péntek és nagyszombat éjszaká-
ja) Jézus megváltó szenvedésé-
re, halálára és feltámadására 
emlékezünk. Sőt, minden szent-
misében hitből fakadó öröm-
mel mondjuk: „Halálodat hirdet-
jük Urunk és hittel valljuk feltá-
madásodat, amíg el nem jössz”. 
Arról sem szabad megfeledkez-
nünk, hogy az Úr Jézus az utolsó 
vacsorán, szenvedésének előes-
téjén alapította az Oltáriszentsé-
get. Az első keresztények Eucha-
risztiának (magyarul hálaadás) 
nevezték a szentmisét, mert min-
den vasárnap azért adtak hálát 
a mennyei Atyának, hogy Jézus 
– aki értünk még a keresztha-
lálát is vállalta – feltámadt, és 
mennybemenetele után is az Ol-
táriszentségben közöttünk ma-
radt. Legalább ebben az eszten-
dőben, a budapesti Nemzetkö-
zi Eucharisztikus Kongresszus 
évében gondoljunk arra, hogy 
a húsvéti misztérium, illetve a 
húsvét megünneplése és az Eu-

charisztia elválaszthatatlanul 
összetartozik.

Erre fi gyelmeztet bennünket 
Szent II. János Pál pápa Eucha-
risztiáról szóló enciklikája is: „Az 
eucharisztikus áldozat ugyan-

is nemcsak az Üdvözítő szenve-
désének és halálának misztériu-
mát jeleníti meg, hanem a föltá-
madás misztériumát is, ami meg-
koronázza az áldozatot. Csak az 
élő és föltámadott Krisztus lehet 
az Eucharisztiában az élet kenye-
re, az élő kenyér” (Az Egyház az 
Eucharisztiából él, 14. p.). Alex-
andriai Szent Cirill (†444) pedig 
azt hangsúlyozta, hogy a szent-
misén való részvétel tulajdonkép-
pen „igazi megvallása és emléke-
zete annak, hogy az Úr meghalt 
és föltámadott értünk és a mi üd-
vösségünkért”. 

A szentmise tehát Jézus meg-
váltó szenvedésére is emlékez-
tet bennünket. Gondoljunk csak 

arra, hogy az Úr Jézus az utol-
só vacsorán megtörte a kenyeret 
és felajánlotta a borral telt kely-
het, s közben biztosít bennünket: 
e megtört kenyér az én értetek 
odaadott testem, ez a kehely, az 

én értetek kiontott vérem, mivel 
„senki sem szeret jobban, mint 
az, aki életét adja barátaiért” 
(Jn 15,13). Minden szentmisé-
ben halljuk Jézus szavait: „Vegyé-
tek és egyetek ebből mindnyá-
jan, mert ez az én testem, mely 
értetek adatik.” Tanulságos szá-
munkra, hogy az Úr Jézus nem-
csak azt mondja, hogy „ez az én 
testem, ez az én vérem”, hanem 
hangsúlyozza, hogy mindez, ami 
az első húsvétkor történt, az ér-
tünk, emberekért, a mi üdvössé-
günkért történt.

A szentmisének húsvéti vo-
natkozása is van, hiszen az utol-
só vacsora, az Eucharisztia alapí-
tása a zsidók húsvéti pászka va-

csorája keretében történt, amely 
az Egyiptomból való kivonulás-
ra, mintegy átmenetre emlékeztet. 
Azután Jézusnak a halálból való 
feltámadására, egy újabb cso-
dálatos átmenetre (vö. a peszah, 

húsvét szó is erre utal) is emlé-
keztet bennünket: „Jézus tud-
ta, hogy elérkezett az óra, ami-
kor a világból vissza kell térnie 
az Atyához, mivel szerette övé-
it, akik a világban maradtak, 
mindvégig szerette” (Jn 13,1). Hit-
tel valljuk, hogy Jézus feltámadt 
a halálból. Az Oltáriszentségben 
pedig a feltámadt és megdicsőült 
Krisztus jelenik meg közöttünk. 

Az Úr feltámadása nélkül 
az Eucharisztia puszta em-
lékezés lenne. Hiszen „ha 

Krisztus nem támadt fel, nincs 
értelme a mi tanításunknak, 
s nincs értelme a ti hiteteknek 
sem” – tanítja Szent Pál apostol 
(1Kor 15,14).  Dolhai Lajos

Húsvét és Eucharisztia

A Szentatya imája
Ó, Mária, te mindig az üdvösség és a remény jeleként ragyogsz utunkon.
Rád bízzuk magunkat, betegek Egészsége, aki hitedben szilárdan kitart-
va a kereszt alatt osztoztál Jézus fájdalmában.
Római nép Üdvössége, te tudod, mire van szükségünk, és biztosak va-
gyunk, hogy gondoskodni fogsz arról, hogy mint a galileai Kánában visz-
szatérhessen az öröm és az ünneplés a mostani megpróbáltatások után.
Isteni Szeretet Anyja, segíts, hogy felismerjük és elfogadjuk az Atya aka-
ratát, és megtegyük, amit Jézus mond majd nekünk, aki magára vette 
szenvedéseinket és fájdalmunkat, hogy a kereszt által elvezessen ben-
nünket a feltámadás örömére. Ámen.

Megjelenik
minden hónap

elsõ szombatján

www.eger.egyhazmegye.hu      info@eger.egyhazmegye.hu
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Lelki közösségben a Szent 
István Rádión keresztül

Rendkívüli Urbi 
et Orbi áldás

Szünetelnek a 
nyilvános szentmisék

Árvai Ferenc atya kitüntetése

A rózsafüzér imádságot Ternyák Csaba érsek közös imádságra való felhívásával kezdte a Szent István Rádió 
2020. március 17-én



A koronavírus-járványra va-
ló tekintettel hazánkban is ve-
szélyhelyzet lépett érvénybe. A 
Magyar Katolikus Püspöki Kon-
ferencia döntése nyomán a nyil-
vános liturgiák március 22-étől 
elmaradnak. Ezért különösen is 
fontos, hogy naprakész tájékoz-
tatást nyújthassunk a szentmi-
sék közvetítéséről, hogy a hívek 
megerősítést, vigasztalást és bá-
torítást nyerjenek.

Az alábbiakban a teljesség igé-
nye nélkül közöljük, hogy mely 
magyar nyelvű szentmise-köz-
vetítésekbe lehet bekapcsolódni. 

Szent István Rádió, Eger
Hétfőtől szombatig 7 és 17 

órakor, vasárnap 10 és 17 óra-

kor, az egri Érseki Papnevelő In-
tézetből. Hallgatható interneten 
is a www.szentistvanradio.hu 
honlapon.

Kossuth Rádió
Vasárnaponként átveszi a Ma-

gyar Katolikus Rádió 10 órakor 
kezdődő miseközvetítését.

Duna Televízió
Április 5-én, virágvasárnap 

szentmisét közvetítenek 9 órától 
a Duna Tv-n a budakalászi Szent 
Kereszt Felmagasztalása-temp-
lomból. A szentmisét bemutatja 
és szentbeszédet mond Kelemen 
László plébániai kormányzó.

Április 9-én, nagycsütörtökön 
szentmisét közvetítenek 10 órá-

tól a Duna Tv-n a győri Nagy-
boldogasszony-bazilikából. A 
szentmisét bemutatja és szent-
beszédet mond Veres András 
megyéspüspök, a Magyar Ka-
tolikus Püspöki Konferencia 
(MKPK) elnöke.

Április 12-én, húsvétvasár-
nap szentmisét közvetítenek 11 
órától a Duna Tv-n a budapes-
ti Szent István-bazilika Szent 
Jobb-kápolnájából. A szentmi-
sét bemutatja és szentbeszédet 
mond Erdő Péter bíboros, prí-
más, esztergom-budapesti érsek.

Április 19-én húsvét 2. vasár-
napi szentmisét közvetítenek 9 
órától a Duna Tv-n a budapes-
ti Árpád-házi Szent Erzsébet-
templomból. A szentmisét be-

mutatja és szentbeszédet mond 
Kampfmüller Sándor kórházlel-
kész.

Április 26-án húsvét 3. vasár-
napi szentmisét közvetítenek 11 
órától a Duna Tv-n a budapes-
ti békásmegyer-ófalui Szent Jó-
zsef-templomból. A szentmi-
sét bemutatja és szentbeszédet 
mond Szili András plébániai 
kormányzó.

EWTN/Bonum TV
Mindennap 8.30-kor élő 

szentmise közvetítés; ismétlés: 
12.00, 17.00, és 20.00 órakor 
Megtalálható a nagyobb kábel-
szolgáltatók csatornakiosztásá-
ban és nézhető az interneten a 
www.katolikus.tv oldalon.
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Elmaradó 
programok
ELMARAD a május 9-ére terve-
zett egyházmegyei találkozó. Az 
összejövetelen a megújult egy-
házközségi képviselőtestüle-
tek tagjai vettek volna részt plé-
bánosaikkal együtt. Az egyház-
megye főpásztora újévi meghí-
vó körlevelében így fogalmazott: 
„Mindnyájukat arra buzdítom, 
hogy a szeretetben élen járja-
nak, adjanak jó példát, újítsák 
meg életüket Krisztusban! A kö-
zösségek megújulása csak az 
egyes személyek megújított el-
kötelezettsége által valósulhat 
meg!” Elmaradnak a többi tava-
szi programok is, a bérmáláso-
kat pedig a járvány elmúltával 
fogjuk megtartani.

Szent István Rádió 
okostelefonon
A RÁDIÓ a koronavírus járvány 
okozta helyzetben is nagyon 
fontos kapocs, közvetítő sokak 
számára. Egyre többen kere-
sik az adásokat az interneten. 
A Szent István Rádió műsorai a 
telefonos alkalmazásokból is el-
érhetőek. A számos lehetőség 
közül ajánlunk egyet a hallgatók 
figyelmébe, melyen célirányos 
kereséssel hallgatható a Szent 
István Rádió adása. A linkre kat-
tintva lehetőség van az alkalma-
zás letöltésére. Android rend-
szerű készülék esetén: 

iOS rendszerű készülék esetén: 

Hittanári képzések
AZ EGRI Hittudományi Főisko-
lán a 2020/20121-es tanév-
ben katekéta-lelkipásztori mun-
katárs alapszakon (3 év) és hit-
tanári szakon (4+1 év) levele-
ző tagozatos formában lehet ké-
szülni hitoktatói tevékenység-
re és keresztény műveltségünk 
gyarapítására. A hittanári szak 
az Eszterházy Károly Egyetem-
mel együttműködésben történő 
közös képzés. A képzésekre az 
EGHF saját jelentkezési lapján 
kell jelentkezni (május 15-ig). A 
következő tanévben is lesz pe-
dagógusok számára a 2 féléves 
hitoktatói szakirányú tovább-
képzés. Bővebb információ a fő-
iskola honlapján (www.eghf.hu) 
olvasható.

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
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Dsida Jenő

Húsvétvárás
Húsvét, húsvét! a kábult emberek
harsogva mennek templomi zászlókkal
tüzes-piros nagyszombat alkonyán.
Templomokból kibúg az orgona,
a világ ujjong, kongnak a harangok
és körmenetre siet az anyám.

Szobám sötétedik, nehéz a szívem
s azt gondolom: be jó is lenne már,
ha nem gunnyadnék többé pörlekedve,
szívemnek sánta lába meggyógyulna
s tüzes-piros nagyszombat alkonyán
mehetnék egyszer én is körmenetre.

Sok éve egyszer mentem az uccákon.
Szememből lassan könny hullott az útra,
könnycsepp és bánat, hervadás, halál -
Sok esztendős könnyek száraz nyomában
az életrekelt nagyszombati Krisztus
kicsi szobámba vajjon eltalál?

Benyit az ajtón, fénylő lesz az arca,
lelkem fala sugárzón hirdeti,
hogy megbékültünk, nincsen haragunk...
Künt körmenet lesz, kongnak a harangok,
de mi Krisztussal, a drága Krisztussal
nagyszombat este ketten maradunk.

Kolozsvár 1927.

A HÓNAP VERSEA betegek védőszentje
2020. ÁPRILIS

A franciaországi Lourdes mel-
letti Massabielle-barlangban a 
szegény, tanulatlan, tizennégy 
éves Bernadette Soubirous-nak 
megjelent a Szűzanya 1858. 
február 11-én. Hófehér ruhát és 
vakító fehér köpenyt viselt, ég-
színkék öv volt derekán, lábát 
arany rózsa díszítette, és kezé-
ben rózsafüzért tartott.

Összesen tizennyolc alkalom-
mal jelent meg július 16-áig, 
bűnbánatot és engesztelést kér-
ve. Február 25-én fölszólította 
Bernadettet, fakasszon forrást a 
barlang meghatározott pontján. 
Március 2-án megbízta a kis-
lányt, „mondja meg a papság-
nak, hogy építsenek kápolnát 
és jöjjenek körmenetben” a je-
lenések helyére. Március 25-én 
a Szűzanya lourdes-i dialektus-
ban mutatkozott be neki: „Én va-
gyok a Szeplőtelen Fogantatás.”

Franciaországban egyre na-
gyobb tömegek látogattak a dé-
li városkába, a jelenések helyén 
fakadt forráshoz, mely 120 ezer 
liter vizet ad naponta. A forrás-
nál kezdettől fogva tapasztaltak 
csodás gyógyulásokat. Azok ter-

mészetfeletti jellegét 1862-ben 
az illetékes püspök, majd 1891-
ben XIII. Leó pápa hivatalosan 
is elismerte. 1862-ben templo-
mot kezdtek építeni a forrás fe-
letti sziklára, amely 1876-ra el-
készült, s melynek IX. Piusz pá-
pa bazilika címet és előjogokat 
adományozott. A barlangban 
Bernadette útmutatásával elké-
szült a Szűzanya márványszob-
ra. A forrás mellett fürdő épült.

A Szűzanya lourdes-i megjele-
nését először a tarbes-i egyház-

megyében ünnepelték, 1890-
től. A jelenések 50. évfordulójá-
tól, 1908-tól kezdve X. Piusz pá-
pa kiterjesztette az ünneplést az 
egész Egyházra.

A jelenés helyén a sok csodá-
latos gyógyulás igazolta Mária 
Istentől kapott hatalmát. Lour-
des világhírű zarándokhely 
lett, ahova milliók zarándokol-
nak el engesztelni és gyógyulá-
sért vagy megnyugvásért imád-
kozni. A megmagyarázhatatlan 
gyógyulások száma sok ezer, eb-

ből hetvenet ismer el az Egyház 
csodás gyógyulásnak. 

Bernadett rövid, betegségek-
kel sújtott földi élete 1879. április 
16-án, 35 éves korában ért véget.

Nevers város püspöke, orvo-
sok és más hivatalos személyek 
jelenlétében 1909-ben exhumál-
tatta a holttestet. Nagy megdöb-
benésre az épen maradt, miköz-
ben a kezében lévő kereszt és ró-
zsafüzér eloxidálódott. A tíz év-
vel későbbi második kihantolás 
is hasonló eredményt hozott.

 Bernadettet 1933-ban avatták 
szentté. Testét 1925-ben arany- 
és üvegkoporsóba tették, a szü-
lői házánál lévő, róla elnevezett 
kápolnában, Nevers-ben ma is 
látható.

Szent II. János Pál pápa 1992-
ben kezdeményezte, hogy febru-
ár 11., a Szűzanya első lourdes-i 
jelenésének napja legyen a bete-
gek világnapja. Szent Bernadett 
a betegek, a szegények és a csalá-
dok védőszentje. A koronavírus 
miatt napról-napra sokan fordu-
lunk hozzá imáinkkal, kérve az 
Ő és a Szűzanya segítségét a be-
tegek gyógyulásáért, a világjár-
vány megszüntetéséért. H. J.

Az elhunyt Szent Bernadett testét exhumálták és nagy megdöbbenés-
re épen találták

A Magyar Katolikus Püspö-
ki Konferencia által körlevélben 
meghirdetett március 15–22. 
közötti tartósélelmiszer-gyűjtés 
a jelenlegi egészségügyi hely-
zet, a korlátozások és az MKPK 
szentmiséket érintő rendelke-
zései miatt átalakul, és főként 
pénzadomány gyűjtés formájá-
ban folytatódik. Most különösen 
fontos, hogy segíteni tudjunk 
azokon a rászoruló családokon 
és időseken, akik mélyszegény-
ségben élnek, akik nem rendel-
keznek tartalékokkal, vagy akik 
megélhetési krízishelyzetbe ke-
rülnek. A tavalyi évben 200 ton-
na élelmiszer gyűlt össze a nagy-
böjti tartósélelmiszer-akciónk 
során, várhatóan idén ez a szám 
jóval alacsonyabb lesz, mivel a 
gyűjtés eddig megszokott módja 
gyakorlatilag ellehetetlenül.

A nyilvános szentmisék el-
maradnak, így a templomi élel-
miszergyűjtés lehetősége a mi-
nimálisra csökken. Azokban a 
templomokban, amelyek nap-
közben nyitva tartanak, és van 
kijelölt helye az élelmiszerek-
nek, továbbra is le lehet adni az 
adományokat, azonban most a 
legegyszerűbb módja a segítség-
nyújtásnak a pénzadományozás.

Pénzadományaikat a karitasz.
hu/onlineadomany oldalon 
az online adományozás menü 
alatt azonnali bankkártyás fi-
zetés formájában, valamint át-
utalással a CIB Bank 10700282-
48854209-51100005 bankszám-
laszámon is eljuttathatják a Fő-
egyházmegyei Karitász Központ 
számára. A gyűjtés időszakát 
meghosszabbítjuk, és az egész 
nagyböjt során erre a célra fo-
gadjuk az adományokat!

A felajánlásokból főként élel-
miszerekkel és higiéniai felsze-
relésekkel támogatjuk az in-
tézményeinkben és a különféle 
programjaink által ellátott csa-
ládokat és a jelenlegi különösen 
veszélyeztetett helyzetben lévő 
idős embereket. Szükség van to-
vábbá a hátrányos helyzetű te-
lepüléseken végzett munkánk 
folytatására is, ahol különösen 
fontos a gyermekek otthoni ta-
nulásának biztosítása és az idő-
sek, megváltozott munkaképes-
ségűek védelme, támogatása. 
Munkatársaink, önkénteseink 
mindent megtesznek, hogy segí-
teni tudjuk a rászorulókat.

Kérjük azokat, akik megtehe-
tik, segítsenek, hogy segíthes-
sünk!

Szentmisék tévében, rádióban és interneten

A Karitász által 
segíthetünk

Dsida Jenő (1907 – 1938) erdé-
lyi magyar költő. Visszatérő témái 
a hazaszeretet, a mély katolikus 
vallásosság, a szerelem és a ha-
lálfélelem.

A koronavírus okozta járvány 
miatt a lelkipásztorok hívek nél-
kül ünneplik meg a Húsvéti 
Szent Háromnap misztériuma-
it. Kérjük a híveket, hogy ők ott-
honaikban  kapcsolódjanak be 
az ünneplésbe. A szertartáso-
kat a hívek élőben követhetik a 
Szent István Rádió, számos helyi 
TV csatorna és a szeminárium 
Facebook oldala segítségével.

Ternyák Csaba érsek az Egri 
Érseki Papnevelő Intézet kápol-
nájában vezeti a nagyheti szer-
tartásokat, amelyeket a Szent Ist-
ván Rádió élő adásban közvetít:
Április 5-én, Virágvasárnap 10 

órakor szentmise.
Április 9-én, a nagycsütörtö-

ki krizmaszentelési szentmi-
sét egy későbbi időpontra ha-
lasztja a főpásztor. 18.30 óra-

kor szentmise lesz az utolsó 
vacsora emlékére.

Április 10-én, Nagypénteken 
15 órakor az Úr szenvedésé-
nek ünneplése, 20 órakor pe-
dig keresztút.

Április 11-én, Nagyszomba-
ton 20 órakor húsvéti vigília 
szentmise.

Április 12-én 10 órakor húsvét-
vasárnapi szentmise.

Nagyheti szertartások

Az Egri Főegyházmegye a ve-
szélyhelyzetre való tekintettel 
lemondja a Nemzetközi Eucha-
risztikus Kongresszus (NEK) 
szimbóluma, a missziós kereszt 
tervezett látogatását az egyház-
megyében. Hálásan köszönjük 
mindazok áldozatos munkáját 
és fáradozását, akik az előké-
szítésben részt vettek. Kérjük, 
hogy az állami intézkedéseknek 
megfelelően tegyünk meg min-
dent, hogy a fenyegető világjár-
ványt megfékezhessük. Imád-
kozzunk, hogy a budapesti Nem-
zetközi Eucharisztikus Kong-
resszus megvalósuljon, és lelki 
megújulásunkat szolgálja!

Felkészülés  
a NEK-re

Jézusom! Hiszem, hogy je-
len vagy a legméltóságo-
sabb Oltáriszentségben.

Mindennél jobban szeretlek, 
és vágyom rá, hogy a lel-
kembe fogadhassalak.

Mivel most nem tudlak 
szentségi módon magam-
hoz venni, jöjj, legalább lel-
ki módon, a szívembe!

Ne engedd, hogy elszakad-
jak Tőled! Ámen.

Február 28. és március 1. kö-
zött Egerben tartották meg a 
Doktoranduszok Országos Szö-
vetsége (DOSZ) Hittudományi 
Osztálya által szervezett Fiatal 
Kutatók és Doktoranduszok X. 
Nemzetközi Jubileumi Teológus-
konferenciáját. A tudományos 
tanácskozás során több mint ki-
lencven, külföldről és hazánk-
ból érkezett, a doktori cím meg-
szerzésére készülő teológus és 
vallástudós számolhatott be leg-
újabb kutatási eredményeiről.

Az eucharisztiának és az úr-
vacsorának külön szekciót szen-
teltek a konferencián tekintet-

tel a közelgő Nemzetközi Eucha-
risztikus Kongresszusra (NEK).

Ternyák Csaba egri érsek, a 
konferencia védnöke köszöntőjé-
ben így bátorította a fiatal tudó-
sokat: „Azt kívánom Önöknek, 
hogy a doktori dolgozatuk készí-
tése közben és későbbi tudomá-
nyos kutatásaik során is megta-
pasztalják azt az örömet, ame-
lyet a Jézus Krisztusban meglelt 
teljes igazság felfedezése jelent!” 
A külföldről és Magyarországról 
egyaránt érkező fiatal kutatók a 
megnyitó után mutathatták be 
előadások formájában legfris-
sebb eredményeiket.

Ima lelki 
áldozásra

Fiatal teológusok  
konferenciája Egerben


