
Főtisztelendő Paptestvérek! 
Krisztusban Szeretett Hívek!

A millenniumi év bezárásának közeledtével fordulok a kedves 
testvérekhez, és megköszönöm azt, hogy oly sokan vettek részt 
jubileumi ünnepségsorozatunk pécsi és helyi eseményein. Öröm és 
hála töltötte el szívemet, amikor láttam a több mint kétezer embert 
vonulni a máriagyűdi gyalogos zarándoklaton, s a közel tizenötezer 
hívőt a millenniumi szentmisén. Mindig örömmel mentem minden 
egyházközségbe, ahonnan a helyi eseményekre szeretettel hívtak.

Most is hívom és várom a kedves testvéreket a millenniumi évünk 
záró ünnepére, amelyet advent első vasárnapja előtti szombaton (november 28-án) tartunk. Jó lenne, 
ha az egész egyházmegyéből érkeznének hívek erre az eseményre, hiszen az egész millenniumnak az 
volt a célja, hogy híveink megerősödjenek hitükben, megtapasztalják a közösség és az összetartozás 
felemelő érzését, és újult erővel tudjuk folytatni közös utunkat Krisztus nyomában. Ezen a napon 
reggel 8:00 órától szentségimádás lesz a Bazilikában, 10:00 órakor ünnepi szentmisével zárul a 
millenniumi év, délután pedig lehetőség nyílik a kedves híveknek, hogy megismerjék mindazt a 
kulturális és szellemi értéket, amelyet az egyház Pécsett az ezer év alatt teremtett. Ezért ingyenesen 
látogatható lesz a Székesegyház, a kincstár, a Dómmúzeum, a püspöki kripta, a püspöki palota kertje, 
az ókeresztény sírkamrák, valamint az Egyetemi Könyvtárban található Klimó Könyvtár.

Kérem, hogy minél többen vegyenek részt ezen a lelki napon, de különösen a szentmisén, és 
közösen adjunk hálát az ezer évért és a millenniumi év sok közös élményéért, kegyelmeiért.

Pécs, 2009. Avilai Szent Teréz ünnepén
Mayer Mihály 
megyéspüspök
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A Szentatya imaszándéka 
2009. november hónapra

Általános: Hogy valamennyi férfi és nő a 
világon, különösen azok, akikre politikai és 
gazdasági téren felelősség hárul, soha el ne 
mulassza a teremtés védelmére szóló 
elkötelezettségét.

Missziós: Hogy a különféle vallások hívői 
életük tanúságtételével és testvéri párbeszéddel 
adjanak világos bizonyítást arról, hogy Isten 
szava a békesség hordozója.

Véget ér a millenniumi esztendő

Jubiláns házaspárok
A tavalyi évhez hasonlóan idén is szeretnénk 

köszönteni a kerek évfodulót (5, 10, 15, 20, 
25...45, 50. stb.) ünneplő házastársakat Szent Csa-
lád vasárnapján (december 27.) a délelőtti szent-
misében. 

Kérem, hogy aki érintett, és szívesen részt 
vesz ezen a háaladó szentmisén, vagy ilyen pár-
ról tud, jelezze a sekrestyében illetve a plébáni-
án, hogy közösen ünnepelhessünk és adhassunk 
hálát a kapott kegyelmekért.



Urunk, adj jó papokat ne-
künk, ne olyanokat, amilyene-
ket megérdemlünk. Akik hivatá-
suk fenségét átérzik, és azt nem 
saját fényüknek tekintik. Akik 
szolgálni szeretnének Neked, és 
nem uralkodni akarnak helyet-
ted. Akik a Te igazságaidat hirde-
tik, és nem a saját igazságaikat 
terjesztik. Akik a Te akaratodat 

kutatják, és nem a sajátjukat 
erőltetik ránk. Akik nem szé-
gyellnek rólad mindenütt beszél-
ni, de tudnak tapintatosan ma-
gukról hallgatni. Akik nem ak-
kor nyugtalanok, ha miattad 
őket éri bántás, hanem mikor mi-
attuk Téged ér ócsárlás. Akik hi-
szik mindazt, amit tanítottál, és 
azt nemcsak velünk elhitetni 
akarják. Akik velünk együtt jár-
ják a göröngyös utakat. Végül, 
Urunk, engedd megérteni, hogy 
ők is csak emberek, és ők is mi-
nél jobban megértsék: mi ben-
nük keressük jóságos Arcod fé-
nyét!

Assiszi Szent Ferencnek 
tulajdonított ima

Jézus, örök főpap! Tartsd 
meg papjaidat legszentebb Szí-
ved oltalmában, ahol senki sem 
árthat nekik. Őrizd meg szeplő-
telenül fölkent kezüket, melyek-
kel naponta érintik szent teste-
det. Őrizd meg tisztán ajkukat, 
mellyel kimondják az átváltozás 
szavait. Őrizd meg tisztán és 
minden földi érdektől mente-
sen szívüket, melyeket dicsősé-
ges papságod magasztos pecsét-
je ékesít. Növeld bennük az irán-
tad való szeretetet és hűséget, 
mentsd meg őket a világ méte-
lyétől. A kenyér és bor átváltoz-
tatásának hatalmával együtt 
add meg nekik a lelkeket átvál-
toztató erőt is. Áldd meg mun-
kájukat bő terméssel és ajándé-
kozd nekik egykor az örök élet 
koronáját. Amen.

Lisieux-i Szent Teréz imája
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Papság éve
Imák a papokért

Juan de Porres 1579. decem-
ber 9-én született Peruban, Li-
mában. Édesanyja néger, édesap-
ja spanyol nemesember. Mulatt-
ként társadalmilag alacsonyabb 
szinthez tartozott. Kormányzó 
édesapja elhagyta két mulatt 
gyermekét, édesanyja gondos 
keresztény nevelésben részesí-
tette.

Gyógyszerészetet, borbély-
mesterséget és seborvosi ismere-
teket tanult, elismert és jóhírű 
gyógyítója volt a környék bete-
geinek. A sebesültek és a külön-
böző fekélyektől szenvedő bete-
gek szívesen keresték föl a fia-
tal, segítőkész orvost, hogy 
gyógyulást találjanak nála. Ami-
kor a hír és tekintély zavaróvá 
vált számára, felvételét kérte a 
domonkos szerzetesek közé. Ké-

relme után kilenc évvel, 1603. jú-
nius 2-án vették fel véglegesen 
harmadrendi laikus testvérnek. 
Ettől kezdve Márton a kolostor-
ban betegápolóként működött, 
és fokozott szeretettel és tapin-
tattal ápolta a rászorulókat. Reg-
gelenként az első szentmisén 
vett részt, napközben szolgált, 
az éjszakák jelentős részét pe-
dig imádságban és virrasztás-
ban töltötte. Hamarosan az 
egész konvent tisztelettel né-
zett rá, szentnek tartották; álta-
lános csodálatot váltott ki oda-
adása, amellyel szolgálatait vé-
gezte.

Márton szolgálata által a do-
monkos kolostor egyre inkább 
hasonlított kórházhoz, mint 
szerzetesházhoz: szinte minden 
cellában betegek feküdtek, meg-

különböztetés nélkül. Amikor a 
prior kiutasította betegeit, Már-
ton a nővére házát alakította át 
kórházzá. 

Mélységesen tisztelte az Oltá-
riszentséget. Megszámlálhatat-
lan csodát tulajdonítottak Por-
res Mártonnak, ám a legna-
gyobb csoda alázatossága volt. 
Szüntelen imádságban és határ-
talan szeretetben élt. Vezeklé-
sei, szigorú életvitele, a szünet 
nélküli munka, a napi két-há-
rom órai alvás fölemésztette 
energiáit, 1639 őszén tífuszban 
megbetegedett. 1639. november 
3-án halt meg a Hiszekegy imád-
kozása közben, amikor az „és 
emberré lett” szavakhoz ért.

Porres Szent Mártont az 
egészségügyi dolgozók védő-
szentjeként tisztelik. Ünnepe 
november 3-án van.

„Ismeretlen” szentjeink



Ideológiai háttere

Ha egy hagyomá-
nyos vagy keresz-
tény értékeken felnőtt ember, 
először hall e kérdésről, azt 
mondhatja: ez annyira abszurd, 
hogy nem lehet igaz. Sokak 
ilyen reakciója a gender sikerét 
is jelzi, amelynek – amint a té-
nyek mutatják – sikerült elér-
nie, hogy közel 15 év óta úgy si-
került előrehaladnia, hogy so-
kan tudomást sem szereztek 
róla. – Tudnunk kell azonban, 
hogy a gender ideológia világ-
szerte egyre terjedő mértékben 
jelentkezik. Megjelent filmek-
ben, tv sorozatokban, a legkülön-
bözőbb újságokban és folyóira-
tokban, behatolt sok intézmény-
be, iskolába, egyetemre, és a 
legmagasabb törvényhozó testü-
letekbe, és megjelent már törvé-
nyek formájában is. 

A pekingi világkonferencia

A gender új ideológiája, és an-
nak követői különösen az ENSZ 
által rendezett 1995-ös pekingi 
női világkonferencián léptek a 
nyilvánosságra. A konferencia 
záródokumentumában vezették 
be hivatalosan a „gender mainst-
reaming” kifejezést; vagyis a 
„társadalmi nem” fő irányként 
való érvényesítését. A gender 
mainstreaming, mint a nők, a 
melegek, biszexuálisok, transz-
szexuálisok elismeréséért, 
egyenrangúságáért, és a kérdés 
hirdetéséért folytatott „fő-áram-
lat” jelenik meg.

Ennek megfelelően (a hagyo-
mányos értékek képviselőinek 
tiltakozása ellenére) a csúcstalál-
kozó dokumentumából többségé-
ben kiiktatták ezeket a kifejezé-

seket, hogy apa, anya, feleség, 
férj, mert ezek túlhaladott, kon-
zervatív nézeteket sugallnak. A 
„nem” (sex) fogalmát (amely a 
természetes kétneműséget feje-
zi ki) pedig kicserélték a gender 
fogalomra, amely semmilyen 
nemhez nem kötődik, és tetszés 
szerint megváltoztatható. A kon-
ferencián jelenlevők, és a gen-
der-ideológiára szavazók önma-
gában is jelzik a kérdés súlyát: hi-
szen a világ számos országából 
voltak ott nőmozgalmak (és ter-
mészetesen leszbikus nőmozgal-
mak) képviselői, köztük egyete-
mi tanárok és magas rangú poli-
tikusok.

Pekinget követő évek 

A Pekingi Cselekvési Platt-
form elérte, hogy ajánlása már 
1995-ben kötelezettséggé vált: 

1995-ben az ENSZ – az embe-
ri egyenlőség elve alapján – elkö-
telezte magát a gender mainstre-
aming elmélet mellett; – azaz, 
hogy a nemek (gender) közötti 
egyenlőségért küzd. 1996-ban 
követte őt az EU, 2000-ben a né-
met szövetségi kormány, majd 
más országok.

2006. január 11-én az Euró-
pai Parlamentben elfogadásra 
került a homofóbiáról szóló hatá-
rozat. Ez arra szólít fel, hogy Eu-
rópa országaiban legyen bünte-
tendő cselekmény, ha valaki féle-
lemmel, „idegenkedéssel szól a 
homoszexualitásról, illetve a 
leszbikus, meleg, biszexuális és 
transznemű személyekről, mert 
ez a rasszizmushoz, az idegen-
gyűlölethez, az antiszemitizmus-
hoz hasonló magatartás”. – 

Azon személyek szá-
mára pedig, akik 
nem értenek egyet a 
nemek átstrukturá-

lásával, meg is alkották a meg-
bélyegző neveket: ők a homofó-
bok, a „homofóbia” képviselői, 
vagy „heteroszexisták”. Az idé-
zett EU javaslat sürgeti a tagál-
lamokat, hogy tartsanak oktató 
jellegű tájékoztatásokat és a ho-
mofóbia elleni kampányokat az 
iskolákban, az egyetemeken és 
a médiában, továbbá közigazga-
tási, bírósági és jogalkotási esz-
közök révén erősítsék a homo-
fóbia elleni harcot.

2008. február 13-án az EU út-
mutatót adott munkatársainak 
hogy ne használjanak nemekre 
utaló kifejezést (pl. nem mond-
ják azt, hogy tanárnő vagy ta-
nár, helyette mondják azt, hogy 
„tanerő”, nehogy sértő legyen a 
kifejezés azokra, akik sem férfi-
nak sem nőnek nem érzik magu-
kat.)

2008. szeptember 3-án az Eu-
rópai Parlament döntést hozott, 
hogy a tankönyvekből, számító-
gépes játékokból, marketingből, 
plakátokról  száműzni kell a 
sztereotip férfi és női magatar-
tásformák megjelenítését – Te-
hát ne a nő varrjon, vagy főz-
zön a képen, hanem a férfi, ne a 
férfi vezesse a motort, hanem 
nő. (A gender ideológia szerint 
lehetővé kell tenni, hogy min-
denki maga válassza meg ne-
mét. Ezért a gyermekeket nem 
szabad nővé vagy férfivá nevel-
ni.)

2009-ben az Egyesült Álla-
mok írt alá egy ENSZ-nyilatko-
zatot, mely a (szabad) szexuális 
orientáció egész világra kiterje-
dő védelmére szólít fel.

Folytatjuk

BEKÖSZÖNTŐ

3

A Gender-forradalom 3.
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A Siklósi Római Katolikus 
Egyházközség kiadványa. 

Kereskedelmi forgalomba nem kerül. 
Felelős szerkesztő: 

Szép Attila plébános
www.siklosiplebania.hu

Naptár 
2009. november hónapra

November
4. 18:45 Barlay Ödön Szabolcs előadása

Reményik Sándor költészetéről
5. 6:00 Szentmise, 24 órás szentségimádás

8:00 Katolikus iskola Szent Imre napi
ünnepi szentmiséje

19:00 Katekumen csoport összejövetele
6. 6:00 Jézus Szíve litánia, szentségeltétel 
7. 15:00 Seniorok szentmiséje
8. 16:00 Ovis mise

17:00 Rózsafüzértitok-csere
13. 18:00 Szentmise elhunytjainkért
14. 17:00 A Siklósi Dolce Hegedűegyüttes

hangversenye
18. 18:45 Bibliaóra
20. 18:00 Szentmise elhunytjainkért
26\ 17:00 /Nyitott plébánia - Adventi és 
27/ \karácsonyi díszkészítés a plébánián
27. 18:00 Szentmise elhunytjainkért

19:00 Taizéi imaóra
28. 14:00 Adventi kereszt felállítása és megáldása

15:00 Szeretetláng imaóra
18:00 Adventi gyertyagyújtás a szentmisében

29. 8:30 Advent 1. vasárnapja, gyertyagyújtás

December
3. 6:00 Szentmise, 24 órás szentségimádás

19:00 Katekumen csoport összejövetele
4. 6:00 Jézus Szíve litánia, szentségeltétel 
4. 19:00 Házas Hétvégés párok találkozója a plébánián
5. 10:00 Nyitott plébánia - Adventi és 

karácsonyi díszkészítés a plébánián
15:00 Seniorok szentmiséje

adventi gyertyagyújtás a szentmisében
6. 8:30 Advent 2. vasárnapja, gyertyagyújtás

16:30 Rózsafüzértitok-csere

A szentek: Jézus tükrei

A szentek olyanok, mint a tük-
röcskék, amelyekben Jézus Krisz-
tus önmagát szemléli. Jézus az 
apostolaiban szemléli a saját buz-
góságát és szeretetét a lelkek üd-
vösségéért. A vértanúkban szem-
léli saját türelmét, szenvedéseit 
és fájdalmas halálát. A magány-
ban élőkben saját ismeretlen és 
rejtett életét látja. A szüzekben sa-
ját folttalan tisztaságát csodálja 
meg, és minden szentben saját ha-
tártalan szeretetét, így a szentek 
erényeit csodálva nem teszünk 
mást, mint csodáljuk Jézus Krisz-
tus erényeit.

A szentek nem mindannyian 
kezdték jól, de mindannyian jól 
fejezték be.

Vianney Szent János

Mindenszentek

Köszönet

Köszönjük adományozóinknak, hogy 2008-ban is támogatták 
adójuk 1%-ával Alapítványunkat. A befolyt támogatást az alapító 
okiratban foglaltaknak megfelelően használtuk fel. Külön köszöne-
tet mondunk a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. vezetőinek és dolgozói-
nak 2008. évi támogatásukért, hogy úszó foglalkozásainkat náluk 
tarthattuk. A Csekészetért Alapítvány nevében: 

Tóth János Cspk.

Pálforduló
A négy részes bibliai játék vé-

gére igen szoros eredmény ala-
kult ki. Az elérhető összes 
pontszám 32 volt. Az alábbi jeligé-
vel szereplők küldtek minden for-
dulóra be megfejtést: 1. Biblia 29,5 
pont, 1. Kisvirág 29,5 pont, 2. Egye-
nes utca 29 pont, 3. A szeretet soha... 
28 pont, 4. Oroszlán 27,5 pont, 5. 
Misszió 27 pont, 6. A fáklya... 26 
pont, 7. Ágota 23,5 pont

Köszönjük a részvételt nekik 
és a következő jeligével rendelke-
zőknek is, akik sajnos nem adtak 
le minden fordulóra megoldást: 
Nemtudomka, Márton, Isten a szere-
tet, A szivárvány színei, Z241.




