
„Boldogságos Ferenc, mikor 
látta, hogy az Úristen napról 
napra gyarapítja a testvérek 
számát, a maga és követői, a 
jelenvalók és eljövendők szá-
mára kevés és egyszerű szó-
val életszabályt, azaz regulát 
szerzett... Utána valamennyi 
testvér társaságában Rómába 
indult, mivel az volt legfőbb 
vágya, hogy a szerzett regulát 
III. Ince pápa úrral is megerő-
síttesse.”

Celanói Tamás, Szent Ferenc 
egyik életrajzírója, ezekkel a sza-
vakkal kezdi beszámolóját az 
1209-ben történt eseményekről, 
amikor az Apostoli Szentszék 
először hagyta jóvá a ferences 
lelkiség szerinti életet. 2009-
ben ennek 800. évfordulóját ün-
nepeli a Ferences Család. 

Assiszi Szent Ferenc ünnepe 
október 4-én van, ami az idei esz-
tendőben éppen vasárnapra 
esik. Templomunk és egyházköz-
ségünk történelme összefonó-

dott Szent Ferenc fiainak, a fe-
renceseknek az életével. A szép 
jubileum kapcsán az alapító 
imádságaiból válogattunk.

Az Ima a kereszt előtt Ferenc aj-
kán akkor hangozhatott el, ami-
kor a San Damianó-i keresztről 
így szólt hozzá az Úr: „Menj, Fe-
renc, és építsd fel házamat, 
mely, mint látod, romokban he-
ver!” Ez 1206 januárjában történ-
hetett, attól fogva e szavakat el-
mélkedésben csiszolta tovább:

Fölséges és dicsőséges Isten, 
ragyogd be szívem sötétségét, 
és adj nekem igaz hitet, biz-
tos reményt és tökéletes szere-
tetet, érzéket és értelmet, 
Uram, hogy megtegyem a te 
szent és igaz parancsodat.

A boldogságos Szűz üdvözlése 
imádság sokat elmond arról, ho-
gyan értette és tisztelte Ferenc 
az Isten anyjának titkát Máriá-
ban: 

Üdvözlégy, Úrnőnk, szentsé-
ges Királynénk, Istennek 
szent szülője, Mária, ki szűz lé-
vén templommá lettél, és vá-
lasztottja a szentséges 
mennyei Atyának, Ő szentelt 
meg téged szentséges szerel-
mes Fiával és a Vigasztaló 
Szentlélekkel. Minden kegye-
lem teljessége és minden jó-
ság lakozott és lakozik teben-
ned. Üdvözlégy te, Isten palo-
tája; Üdvözlégy te, az Ő 

lakozó sátra; Üdvözlégy te, az 
Ő lakóháza. Üdvözlégy te, az 
Ő palástja; Üdvözlégy te, az Ő 
szolgálója; Üdvözlégy te, az Ő 
anyja, legyetek üdvözölve ti, 
szent erények mind, kik a 
Szentlélek kegyelméből és 
megvilágosításából a hívek 
lelkébe ereszkedtek, hogy a 
hitetleneket Istenben hívő 
emberekké formáljátok át.

Pax et bonum (béke és áldás) 
- így kezdte prédikációit, így üd-
vözölte vendégeit, így zárta le-
veleit Szent Ferenc. Most mi is 
ezzel zárjuk oldalunkat: 

Pax et bonum!
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Általános: Hogy a vasár-
napot olyan napnak éljük 
meg, amelyen a kereszté-
nyek egybegyűlnek a feltáma-
dott Úr megünneplésére, ré-
szesedve az Eucharisztia asz-
talközösségében.

Missziós: Hogy Isten 
egész népe, amelynek Krisz-
tus azt a parancsot hagyta 
meg, hogy menjen, és hirdes-
se az evangéliumot minden 
teremtménynek, odaadással 
vállalja saját missziós felelős-
ségét és azt a legmagaszto-
sabb szolgálatának tekintse, 
amelyet az emberiségnek fel-
kínálhat.

Pax et bonum



„Érzem magam-
ban a papi hivatást. Ó 
Jézus, micsoda szere-
tettel vennélek ke-
zembe, és micsoda szeretettel ad-
nálak a lelkeknek! Miközben 
pap szeretnék lenni, csodálom 
és irigylem Assiszi Szent Ferenc 
alázatát, és hivatást érzek ma-
gamban arra, hogy kövessem 
őt, s ne fogadjam el az áldozó-
papság fenségét és méltóságát.

A szeretet kezembe adta hiva-
tásom kulcsát. Megértettem, 
hogy ha az Egyháznak különféle 
tagokból álló teste van, akkor a 
legszükségesebb, legnemesebb 
tagjának sem lehet híjával. Meg-
értettem, hogy az Egyháznak szí-
ve van, s hogy ez a szív szeretet-

től lángol.
Megértettem, 

hogy egyedül a sze-
retet tarthatja élet-

ben az Egyház tagjait. Ha a sze-
retet megszűnne, az apostolok 
nem hirdetnék többé az Evangé-
liumot, a mártírok sem akarnák 
vérüket ontani. Megértettem, 
hogy a szeretet magában foglal-
ja az összes hivatást, hogy a sze-
retet minden. És akkor túlára-
dó, észtvesztő örömömben fel-
kiáltottam: Ó Jézus, én 
Szerelmem! Végre megtaláltam 
a hivatásomat: az én hivatásom 
a szeretet! Édesanyámnak, az 
Egyháznak a szívében én leszek 
a Szeretet.”

Lisieux-i Szent Teréz
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Az én hivatásom a szeretet

A hónap folyamán a templomban közösen vég-
zett rózsafüzért a következő szándékokra 
ajánljuk fel: 

2. péntek: A rózsafüzért imádkozókért
5. hétfő: A pápáért
7. szerda: Megyéspüspökünkért
8. csütörtök: Jó papokért
9. péntek: Szerzetesekért
11. vasárnap: A magyar ifjúságért
12. hétfő: A békéért 

14. szerda: Mindennapi kenyerünkért
15. csütörtök: A föld jó terméséért
16. péntek: A szenvedőkért
17. szombat: Idősekért
18. vasárnap: A katolikus iskolákért
19. hétfő: Édesanyákért
21. szerda: A hitetlenek megtéréséért
22. csütörtök: Vezetőinkért
23. péntek: Magyar hazánkért
25. vasárnap: Egyházmegyénk megújúlásáért
26. hétfő: Az özvegyekért és árvákért
28. szerda: A tisztítóhelyen levőkért
29. csütörtök: Isten legnagyobb dicsőségére
30. péntek: A jó halál kegyelméért

Budapesten a Magyar 
Művelődési Intézetben ok-
tóber 23-án nyíló fotós tár-
laton az Országos Diákfotó 
Pályázatra nevezett Szentgyörgy-
váry Laura és Petrovics Roland 
fotói kiállításra kerülnek. A ké-
pek a Fiatal tehetségek a magyar 
kortárs fotográfiában című kötet-
ben is megjelennek. Felkészítő: 
Biró Lászlóné

A Közlekedési, Hírközlési- és 
Energiaügyi Minisztérium által 
kiírt országos rajzpályázaton díja-

zott tanulóink: Molnár Izabella, 
Tatai Martina, Szentgyörgyváry 
Laura. Felkészítő: Biró Lászlóné

A zánkai országos sporttalálko-
zón mezei futásban Gotthardt 
Anikó 1., Sasvári Edina 2., Kalá-
nyos János 2. helyen végzett. At-
létikában 100 és 400 m síkfutás-
ban Kalányos János 1., 
súlylökésben Takaró Andrea 2., 

Kispataki Ildikó 3. helyen 
végzett.

Asztalitenisz „Zánka 
Kupán” Sasvári Edina 

1.,Takaró Andrea 2., Német Ibo-
lya 3. helyen végzett.

Erőemelésben Sasvári Edina 
1., Takaró Andrea 1., Gotthardt 
Anikó 2., Gergely Tímea 2., Né-
met Ibolya 3., Kispataki Ildikó 3. 
helyen végzett.

Íjászatban Takaró Andrea 2., 
Kalányos János 3. helyen vég-
zett. Felkészítő: Pálinkás István.

A katolikus iskola hírei

Rózsafüzér imaszándékok



Terjedésének lépései
A gender-ideológia 

képviselői tudatában van-
nak, hogy az előbbi 
számunkban idézett megfogal-
mazások a mai felnőtt generá-
ció nagyobb részében ellenszen-
vet szülnének. Ezért – amint em-
lítettük - először a) a nők b) és a 
homoszexuálisok egyenjogúsítá-
sáról beszélnek, amellyel min-
den jóakaratú ember egyetért. 
c) De ezek mellett megjelenik 
az ideológia diktatórikus stílusa 
is.

a, A nők egyenjogúsításának té-
májában először a férfiak és nők 
egyenlőségéről van szó. Az 
egyenlőség a számbeli egyenlősé-
get jelent: férfiak és nők azonos 
50-50%os arányban való képvise-
letét a társadalmi élet minden te-
rén – függetlenül attól, hogy a 
nők (és férfiak) ezt akarják, kí-
vánják vagy sem, függetlenül a 
rátermettségtől vagy érzelmi 
igénytől. A gender mainstrea-
ming alapirányát vállaló válla-
lat, cég és intézmény az 50-50%-
os számarány elérésére kötelezi 
magát. 

Egy távlatibb cél a nők 100%-
os munkáltatása. Ennek legfőbb 
akadálya az anyaság és gyermek-
nevelés. Bár az irányelvek nyíl-
tan nem vonják kétségbe a gyer-
mekvállalás és -nevelés fontossá-
gát, mégis minden stratégia 
arra irányul, hogy az anyák „fel-
szabaduljanak” a teher alól. 
Nem szempont az anyai (és az 
apai) szerep egyedisége, nem 
szempont az sem, hogy a nők 
számára esetleg emocionális és 
egzisztenciális érték a gyermek-
nevelés vagy általában a család-
ban végzett gondozó munka. 
(Hazánkban is többször elhang-
zott már, hogy az anyaság rab-

szolgává teszi az asszonyt, meg-
akadályozza szakmai és társadal-
mi kibontakozását. Biztosítani 
kell tehát, hogy az anya hamar 
megszabadulhasson a gyermek 
és a család okozta terhektől. A 
pénzügyi szempont mellett a 
gender szemlélet is követeli, 
hogy meg kell rövidíteni a 
GYES-t, GYED-et, s a gyermeke-
ket bölcsődében kell nevelni. 
(Vajon nem inkább a főállású, 
és megfelelően megfizetett anya-
ság választhatósága jelentené a 
nők egyenjogúságát – kérdezhet-
jük!)

b, A homoszexuálisok egyenlősé-
géről szólva, először tisztázni 
kell egy alapvető félretájékozta-
tást. A pszichológusok jelentős 
szárnyával valljuk, hogy e hajla-
mot illetően tudományosan 
nem igazolt, hogy az genetikus 
adottság volna, inkább fejlődési, 
szocializációs rendellenesség. 
Ezt bizonyítja, hogy néhány évti-
zede eredményesen gyógyítják 
is ezt az állapotot számos ország-
ban, sőt hazánkban is (bár a gyó-
gyítási rendszerek kiépítettsége 
nem elegendő). A másik gyakori 
félretájékoztatás, hogy a népes-
ségen belüli arányukat gyakran 
nagyobbnak adják meg, mint a 
valóság; néha még 10% is jelent 
meg a sajtóban. Valóságos ará-
nyukat 2,5%-ra teszik a kutatók.

A gender-ideológia fontos elő-
készítő lépése a homoszexuali-
tásnak, mint önálló nemi való-
ságnak elfogadtatása, mert így 
beigazolódnék, hogy nemcsak 
két nem létezik, hanem leg-
alább három. A távlati cél azon-
ban ennél is több: a nemek tel-
jes átstrukturálása. – A pekingi 
konferencia ENSZ-jelentésének 

főszerkesztője, az ideoló-
gia képviselőivel egyet-
értésben kijelenti: hogy 

a férfi és női gender, „a társada-
lom konstrukciói”, amelyeket 
meg kell szüntetni… „Nem két 
nem létezik, hanem öt: így nem 
férfiakról és nőkről kellene be-
szélnünk, hanem heteroszexuá-
lis nőkről és homoszexuális nők-
ről, heteroszexuális férfiakról, 
és homoszexuális férfiakról és 
biszexuálisokról” (és hatodik-
ként a transzvesztitákról, fűzik 
hozzá mások).

A gender ideológia egyik leg-
groteszkebb állítása: hogy a ho-
moszexualitás genetikus adott-
ság; ezt sokszor halljuk. De egy-
idejűleg azt is állítják, hogy férfi 
és a nő viszont nem genetikus 
adottság alapján lesz azzá, csak 
a családi szocializáció, illetve a 
társadalmi elvárás alapján.

Ilyen távlatban kell tehát 
megítélnünk, amikor felvonulá-
sokkal, filmekkel, színdarabok-
kal, plakátokkal, iskolai rendez-
vényekkel, propagálják a homo-
szexualitást, illetve 
védelmükben világszerte feltű-
nő megmozdulásokat szervez-
nek.

c, A gender mainstreaming a 
kultúrában, a művészetben, eti-
kában és főleg a pedagógiában 
főiránynak (=mainstream-nek) 
nyilvánítja saját értékrendsze-
rét. Ez a jövendő nemzedék élet-
körülményei meghatározásáról 
és szellemi átneveléséről szól: 
az emberi érzelmek, értékek és 
vágyak formálásáról. Ez a szem-
lélet nyomatékosan befolyásol-
ja a nyilvános és a pluralizmus 
értelmében folytatott dialógust 
– ENSZ szinten, EU-szinten és 
nemzeti szinten. 

Folytatás az utolsó oldalon
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A Gender-forradalom
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A Siklósi Római Katolikus 
Egyházközség kiadványa. 
Kereskedelmi forgalomba 

nem kerül. 
Felelős szerkesztő: 

Szép Attila plébános

Naptár 
2009. október hónapra

Október
7. 18:45 Bibliaóra
8. 16:30 Karitász csoport összejövetele
9. 19:00 Házas Hétvége
10. Međugorje találkozó Szekszárdon
11. 16:00 Ovis mise
12. 19:00 Egyházközségi képviselőtestületi gyűlés
16-18. Triduum az esti szentmisék keretében. 

18:00 Vezeti Kürtösi Krisztián kakasdi plébános
21. 18:45 Bibliaóra
23-25. Regionális Taizéi Találkozó Pécsett
31. 15:00 Szeretetláng imaóra

November
1. 16:00 Szentmise a temetőben

A Világélelmezési Nap kapcsán 
a Magyar Élelmiszerbank Egyesü-
let és a Tesco áruházlánc orszá-
gos élelmiszer gyűjtéséhez az el-
múlt évhez hasonlóan mi is kap-
csolódunk. Így október 16-17-én a 
siklósi áruházban is lesz tartós 
élelmiszer gyűjtés. Az gyűjtés 
eredménye siklósi rászorulók kö-
rében kerül majd szétosztásra.

Ehhez várunk önkénteseket, 
akik az áruházban segítenek a szó-
rólapok osztásában, és az adomá-
nyok  elfogadásában.

Az időbeosztást László Ferenc-
né, Piroskával lehet egyeztetni a 
30/431-65-66-os telefonszámon.

Tóth JánosFolytatás az előző oldalról

Aki az ideológiától eltérő ér-
téket vall (pl. nem „gender-
egyenlőséget”, hanem a „nők 
védelmét és támogatását” köve-
teli; aki a nemek alatt férfit és 
nőt ért, a nemiség alatt férfi és 
nő közötti általános vonzalom 
individuális megnyilvánulását; 
a nemi identitás alatt nőies 
és/vagy férfias vonások harmo-
nikus integrálását a személyi-
ségbe), ellenségnek bizonyul 
és az antidiszkrimináció nevé-
ben masszív támadásokban ré-
szesül. Minden tantervet és tan-
könyvet, a médiában és a műve-
lődésben közölt tartalmat 
egyeztetni kell a gender elmé-
let „tanaival” és a meleg-moz-
galmak követelményeivel. 

Agresszív stílusára jellem-
ző, hogy fogalmakat alkot és 
terjeszt nagy erővel, amelyek-
kel a másként gondolkozókat 
gyilkos módon elítéli. Például 
homofobiával, heteroszexiz-
mussal, „két-neműség-mátrix” 

represszív fenntartásával stb. 
vádolja a tőle eltérő vélemé-
nyek képviselőit.

A gender mainstreamingre 
szánt súlyos beruházások fő-
leg az ideológiával konform tö-
rekvéseket illetik meg. Csak 
olyan kezdeményezés részesül 
támogatásban (EU-pályázat, 
vállalkozási projekt, nemzet-
közi program, fejlesztési inicia-
tívák), amit jóváhagy az erköl-
csi gender-bíróság. Így akár 
nyílt konfrontáció nélkül is ki 
lehet szelektálni az másként 
gondolkozókat. Ami ettől az 
ideológiától eltér, az jobb eset-
ben maradi álláspontnak szá-
mít, rosszabb esetben a társa-
dalom békéjét veszélyeztető iz-
gatásnak.

Folytatjuk

Karitász hírek

Semmi se zavarjon

Semmi se zavarjon, 
semmi ne rémítsen, 
minden elmúlik, 
Isten nem változik. 
A türelem 
mindent elér; 
annak, aki Istené, 
semmi sem hiányzik: 
Isten maga elég. 

Avilai Szent Teréz




