
A Karácsony előtti nem egész négy hétben az 
Úr eljövetelére készülünk. Ez az adventi időszak. 
Tesszük ezt akkor is, ha már jóval advent előtt a 
köztereken, boltokban már minden Karácsonyba 
öltözött. Szükségünk van erre a rövid időszakra, a 
várakozásra, a felkészülésre.

Nemcsak az idei karácsonyi találkozást várjuk 
az emberré lett Isten Fiával, hanem évente meg-
élt adventjeink egy nagy várakozássá állnak 
össze, várjuk a Találkozást Ővele, aki kétezer éve 
emberi alakban is részese lett történelmünknek. 
Minden találkozásra készülünk, ahogy a Kis her-
ceg rókája is mondja: ünneplőbe öltöztetjük a szí-
vünket. Erre a Találkozásra is készülnünk kell!

Ezt segíti az idei advent is, miközben a Kará-
csonyra készít, készít a végső találkozásra is. Él-
jünk a lehetőséggel! Az adventi kézműves foglal-
kozások, hajnali szentmisék, a gyertyagyújtások a 
templomi vagy a családi közösségben, a rászoru-
lók érdekében felajánlott 1-1 óra karitatív szolgá-
lat, a karácsony előtti hangverseny, az egyéni jó-
feltételeink, imádságaink, az ünnep előtt elvég-
zett szentgyónás mind-mind segít bennünket.

Szép készületet kívánok mindenkinek!

Attila atya
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A Szentatya imaszándéka 
2009. december hónapra

Általános: Hogy a gyermekeket tiszteljék és 
szeressék, és soha ne váljanak kizsákmányolás ál-
dozataivá, a kihasználás különféle formái által.

Missziós: Hogy karácsonykor a föld népei a 
megtestesült Igében felismerjék azt a világossá-
got, amely megvilágosít minden embert, és a 
nemzetek megnyissák ajtóikat Krisztusnak a vi-
lág Üdvözítőjének.

Találkozásra készülünk
Xavéri Ferenc (1506–1552) áldozópap, jezsui-
ta szerzetes, az egyháznak Pál után egyik 
legnagyobb térítő apostola a Távol-Keleten, 
főként Indiában és Japánban töltötte élete 
nagy részét. Példája ezreket vonzott a 
missziókba.

Francisco de Jassu y Javier 1506. április 7-én 
született Javier várában. Tanulmányait Párizs-
ban végezte, ahol Magister Artium fokozatot 
szerzett. Tanulmányai során ismerkedett meg a 
későbbi Loyolai Szent Ignáccal, akinél elvégezte 
a Lelkigyakorlatokat, majd az Ignác körül szer-
veződő Társaság tagja lett. 1534. augusztus 15-
én Ignáccal és öt társával szegénységi és tiszta-
sági fogadalmat tett; azt is megfogadták, hogy 
elzarándokolnak a Szentföldre. 1536 telén in-
dultak útnak. Velencében tudták meg, hogy a 
törökök a Szentföldre vezető összes utat lezár-
ták. Miközben a körülmények kedvezőbb alaku-
lására várakoztak, 1537. június 27-én pappá 
szentelték őket Velencében.

1538 novemberében arra kérték a pápát, 
hogy megváltoztathassák a szentföldi zarándok-
latra tett fogadalmukat: helyette Róma püspö-
kének tökéletes engedelmességet fogadtak. 
1540 tavaszán III. Pál pápa a Jézus Társaságból 
két személyt Írországba, kettőt Portugál-Kelet-
Indiába küldött. Ignác az egyik megbetegedett 
testvér helyett Xavéri Ferencet küldte Indiába. 
India után Japán szigetére ment, ahol ugyan-
csak az örömhírt hirdette újszerű módon, nem 
kis nehézségek közepette. Innen indult Kínába, 
aminek partjainál megbetegedve, magára mara-
dottan láztól gyötörten hunyt el.

Xavéri Ferenc a jezsuita barokk egyik legtisz-
teltebb szentje: tengeri utazás, pestisjárvány 
idején, halál óráján szoktak folyamodni hozzá. 
Többnyire vándorbottal és kezében kis feszület-
tel, vagy nyomorúságos kunyhóban, magára ha-
gyott haldoklóként ábrázolják.

Ismeretlen szentjeink



Egy szép nyári éjszakán be-
szélgetek egy közkútnál egy 
színvonalas emberrel, aki kifej-
ti nekem, hogy az adományok 
úgy igaziak, ha titokban történ-
nek. Ezzel részben értek egyet, 
mert egy titkos adakozó mögött 
tucatjával próbálnak felsorakoz-
ni azok, akiknek ez esze ágában 
sincs. Itt a közkútnál is azért ta-
lálkoztunk, mert emberem in-
nen öntözi az éjszaka leple 
alatt, persze titokban a növénye-
it, mert ez ingyen van. Ezt pe-
dig a város, az adófizető polgá-
rok fizetik.

*
Külföldön, a Benelux-államok-

ban járt ismerősöm méltatlanko-
dik: mint takarékos környezetvé-
dő, mélyen elítéli, hogy ott éjsza-
ka az összes közút kivilágított. 
Mögé nézek, látom, házában 
mindenhol ég a villany. Megjegy-
zem, hogy ez felesleges, jön rá 
tőle a válasz: csak nem fogok 
kapcsolgatni, ez nekem jár!  Lá-
tom, meddő lenne a vita, hogy 
ez valóban felesleges pazarlás, 
az egyén így tud hozzájárulni a 
környezet védelméhez is.

*
Ujvári Cseh Dóriékkal jövök 

haza Pécsről, útközben veszik 
észre, hogy a kicsi Sára egyik ci-
pőcskéje elveszett. Mosoly-
gunk, azt Béla atya adta rá! Más-
nap Pécsett bejárom, amerre jár-
tak, cipőcskét nem, de egy kék 
sálacskát találok. Dóri állítja, 
hogy nem az övék, de meglátva 
kiderül: de igen – ajándékba kap-
ták! Meglett az aznapi egyik örö-
münk!

*

Beszélgetve egy-egy katoli-
kus embertársammal, néha úgy 
érzem, hogy ő – gazdasági ha-
sonlattal élve – fővállalkozó. Az 
alvállalkozók azok, akik betart-
ják a tízparancsolatot, a katoli-
kus egyház írott törvényeit, 
tesznek a hitükért - helyette is, 
Isten úgyis megbocsájt, hallom 
tőle, tudja a dolgát. Ez utóbbi-
ban egyetértünk.

*
Mobilomat keresem a Városi 

hegyen, amikor feljöttem, meg-
volt. Nézem a hatalmas gazos te-
rületet, itt esett ki a zsebemből. 
Haza kell mennem a másikért, 
felhívom, majd eszembe jut, rez-
gő hívásjelzésben van. De azért 
megyek, mire visszaérek, félsö-
tét van. Felhívom az elveszet-
tet, semmi, futva pásztázom a 
területet, fülelek, semmi. Megál-
lok, tőlem néhány méterre egy 
szentjánosbogár szerény fénye. 
Szórakozottan nézem közelebb-
ről – nem bogár! A mobilom, ki-
jelzőjén a halvány fény: „Az ak-
kumulátor lemerült, kérjük, 
töltse fel!” És kihunyt, de már a 
kezemben. Hálával lett tele a 
szívem…

*
Tanítok, nevelek. Gyakran ke-

ményen, nem a népszerűség a 
célom.  Szorgalmas, érdeklődő 
siklósi diákunknál hozzájárul-
tam sikeres Műegyetemi felvéte-
lijéhez. Ez a dolgom. Nekem utá-
na jött a meglepetés: A köszö-
net. Tőle, a szülőktől, a 
nagyszülőktől. A gyönyörű fest-
ményen, amit kaptam, művészi-
en templomunk látható, az Is-
ten háza, és benne mindennek 
alfája és omegája, vagyis kezde-
te és vége.

Mehring Antal
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Szilánkok
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Mohácson 2009. október 15-
én a FOBMSZ Speciális Sporto-
lók Őszi Sportnapján erőeme-
lésben Takaró Andrea 1., Né-
met Ibolya pedig 3. helyezést 
ért el. Asztaliteniszben Berez-
vai Péter 1., Berezvai Tamás 2., 
Horváth Ernesztina pedig 3. he-
lyezett lett. Ugyanitt bocsában 
Berezvai Péter a 3. helyen vég-
zett. Felkészítőjük Pálinkás Ist-
ván.

A mohácsi Területi Rajzpá-
lyázaton is részt vettek tanuló-
ink. Kosztics Viktória (2.o.) 1, , 
Petrovics Máté (2.o.) 1., Dinók 
Vivien (2.o.) 3., Botos Dóra 
(5.o.) pedig az 1. helyen vég-
zett. Felkészítő pedagógus: Far-
kasné Nagy Ibolya.

A Pécsi Egyházmegye Mil-
lenniumára hirdetett rajzpályá-
zaton díjazott tanulóink: Mihá-
lovics Valentina (6.o.), Kovács 
Liliána (6.o.), valamint  Orsós 
Bianka (1.o.). Felkészítő taná-
rok: Farkasné Nagy Ibolya és 
Nagy Edit.

A katolikus 
iskola 
hírei



A következőkben 
néhány kiragadott 
példával szemlél-
tetjük a gender gya-
korlati megvalósulását a hét-
köznapokban.

Több országban pl. az Egye-
sült Államokban, Kanadában, Né-
metországban, Spanyolország-
ban valamely kötelező iskolai 
tárgy (pl. etika) részévé tették a 
gender mainstreaming elméle-
tet. Spanyolországban a tan-
anyagban az áll, hogy a házas-
ság nem tételezi fel a nemek kü-
lönbözőségét. Angliában egyes 
elemi iskolákban megtiltották, 
hogy használják az apa vagy 
anya szavakat, mert ez diszkri-
minatív. Hasonló hírek sokaságá-
ról olvashatunk, a világ különbö-
ző országaiból: mint az Egyesült 
Államok, Kanada, Brazilia, Ang-
lia, Németország stb.  

Anglia, Bécs és Bajorország 
egyes óvodáiban is megszüntet-
ték a lányos, illetve fiús játéko-
kat, illetve bevezették, hogy a fi-
úkat lányos, a lányokat fiús játé-
kokra tanítsák, hogy így „nemi 
identitásukat” kiegyensúlyozot-
tá tegyék. Világszerte egyre 
több formában (iskolai oktatás-
ban, filmekben, írásokban, törvé-
nyekben) jelenik meg a homosze-
xualitás, mint normális alternatí-
va. Több országból érkeznek 
hírek, hogy a hagyományos 
vagy keresztény értékek védőit 
támadások, esetleg törvényes el-
marasztalások érik. Több ország-
ban megkezdték a nemi felvilá-
gosítást, már 10 éves kortól – hi-
szen így lehet csak 
megakadályozni, hogy a serdülő 
gyermek teherbe ne essék. De a 
felvilágosítás nem a családi élet-
re nevelésről szól, hanem csak 
egy témáról: hogyan kell véde-

kezni a foganás ellen. 
Nagy-Britanniában a gyerme-

kek szexuális nevelését össze-
hangoló brit szervezet erőtelje-
sen szorgalmazza a 11 éven felü-
liek számára felállított iskolai 
szextanácsadó központok továb-
bi terjesztését. Jelenleg a brit kö-
zépiskolák harmadában már 
diszkrét abortusz-tanácsadás is 
elérhető a diákok számára. A 
Connexions nevű kormányzati if-
júsági tanácsadói szolgálat pe-
dig olyan segélyvonalakat és 
szervezeteket reklámoz, ahol a 
tanácsadók a felnőtt páciensek-
re is vonatkozó titoktartás mel-
lett dolgoznak, vagyis kiskorú-
ak esetében a szülők tudta nél-
kül biztosítanak hozzáférést 
különböző terhességmegszakítá-
si módszerekhez, köztük abor-
tuszhoz is.  Az oktatási, gyer-
mek- és családügyi minisztéri-
um tavalyi jelentése szerint a 
szexuális nevelésnek „világos 
kapcsolatot kell teremtenie a fia-
talok felvilágosítása és a nemi 
egészségügyi ellátás között, és 
meg kell tanítania a fiatalokat, 
hogyan vehetik igénybe ezeket 
a szolgáltatásokat.”

A brit reklámetikai felügyelő-
ség új tervezete főműsoridőben 
is engedélyezné abortuszklini-
kák és óvszergyárak hirdetéseit 
a rádióban és televízióban. Jelen-
leg egyetlen tévécsatorna kivéte-
lével este 9 óra előtt tilos az óv-
szerreklám. Azonban például az 
egészségtelen ételek reklámozá-
sa továbbra sem lesz engedélye-
zett a 16 éven aluliak részére. 
Az angliai szocialista kormány 
2009-ben bejelentette, hogy 
2010-ben érvénybe akarnak lép-

tetni egy törvényt, 
mely szerint az egy-
házak kénytelenek 
lennének munka-

társként elfogadni aktív homo-
szexuálisokat és transzszexuáli-
sokat, nevelőintézményeikben 
való munkára is, az egyenlőség-
ről szóló törvényjavaslat sze-
rint.   

Németországban előrehala-
dott a folyamat. Berlin, Mün-
chen, Hamburg városokban pl. 
tanácsadó füzetet adtak ki kö-
zépiskolás pedagógusok számá-
ra „leszbikus és meleg életfor-
mák” átadásának módjáról: 
hogy miként lehet ezeket von-
zóvá tenni biológia, etika, törté-
nelem, társadalmi ismeretet 
vagy akár nyelvi órákon.

A Német Családügyi Minisz-
térium alá rendelt Egészségügyi 
Felvilágosító Központ kiadott 
egy brossurát 1-3 és 4-6 éves 
gyermekek szülei számára 
650.000 ingyenes példányban, 
országos terjesztés céljával. Az 
1-3 éveseknek írott elemzi, mi-
lyen jelentős a kisgyermekek 
számára a simogatás, és felszó-
lítja a szülőket, hogy rendszere-
sen simogassák, csókolgassák 
gyermekeik nemi szerveit. A na-
gyobbaknak íródott könyvecske 
sok egyéb hasonló ötlet között 
kijelenti, hogy jó, ha a gyermek 
már kisgyermekkorban megta-
nulja az önkielégítést, valamint 
ha megtanulja azt, hogy a szü-
lők nem csak a heteroszexuális 
kapcsolatot tartják normális-
nak. A témával szinkronban je-
lentek meg játékos és énekes fü-
zetek is gyermekek számára, 
amelyek segítséget nyújtanak, 
hogy a nemi testrészekről éne-
kelhessenek a gyermekek.

Folytatjuk
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A Siklósi Római Katolikus 
Egyházközség kiadványa. 

Kereskedelmi forgalomba nem kerül. 
Felelős szerkesztő: 

Szép Attila plébános
www.siklosiplebania.hu

Naptár 
2009. december hónapra

December
7. 19:00 Katekumen csoport összejövetele
8. 8:00 Szentmise Szeplőtelen Fogantatás ünnepén

12:00 Engesztelő imaóra
9. 18:45 Bibliaóra
10. 6:00 Rorate szentmise
12. 10:00 Nyitott plébánia - Adventi és 

karácsonyi díszkészítés a plébánián
18:00 Adventi gyertyagyújtás a szentmisében

13. 8:30 Advent 3. vasárnapja, gyertyagyújtás
16:00 Ovis mise

14. 19:00 Egyházközségi képviselőtestület gyűlése
17. 6:00 Rorate szentmise
19. 18:00 Adventi gyertyagyújtás a szentmisében
20. 8:30 Advent 4. vasárnapja, gyertyagyújtás

17:00 Szentgyónási lehetőség
17:45 Betlehemi láng fogadása
18:00 Görög katolikus Szent Liturgia
19:00 Évszázadok magyar imádságai

Haramza László hangversenye
24. 16:00 Pásztorjáték

23:30 Zenés áhitat
24:00 Éjféli mise

25-26. Karácsony, vasárnapi miserend
27. 8:30 Jubiláns házaspárok megáldása
30. 9:00 Év végi hálaadó zarándoklat Máriagyűdre
31. 18:00 Hálaadó szentmise

19:00 Plébániai szilveszter gyerekek részére

Január
1. Szűz Mária Isten Anyja, 

parancsolt ünnep, vasárnapi miserend
2. 14:00 Rózsafüzér

15:00 Seniorok szentmiséje
3. 16:30 Rózsafüzértitok-csere, szentségimádás
4. 19:00 Katekumen csoport összejövetele

Jézusom, lelkek isteni Pászto-
ra, ki apostolaidat meghívtad és a 
lelkek halászaivá tetted őket: 
vond magadhoz a buzgó és nemes 
ifjú lelkeket is, hogy tanítványaid-
dá és segítőiddé váljanak. Add, 
hogy érezzék a világ üdvözítése 
utáni szomjadat, amiért folyton 
megújítod papjaidnak keze által 
áldozatodat oltárainkon. 

Add, hogy minél többen köves-
sék hívó szavadat, folytassák mű-
vedet a földön, építsék Titokzatos 
Testedet, az Egyházat. 

Add, hogy Egyházad a föld sója 
és a világ világossága legyen. 

Ámen.
VI. Pál pápa

Papság éve

Felhívás
A siklósi Karitász csoport vár-
ja azok jelentkezését, akik de-
cember 15–20. között a Spar 
áruházakban vállalnának 1-
1 óra önkéntes munkát a Ma-

gyar Máltai Szeretetszolgá-
lat  tartós élelmiszergyűjté-
sének segítésében. 

Jelentkezni Nagyné Jutkánál 
lehet esténként a 495-343-as 
telefonon, napközben pedig 
a 30/2355061-es számon.

Az idei esztendőben is megér-
kezik hozzánk a Betlehemi láng a 
cserkészek közvetítésével decem-
ber 20-án  17:45-kor. Aki szívesen 
hazavinné a lángot, ettől kezdve 
az éjféli szentmise végéig megte-
heti.

A gyorsan tovatűnő óesztendő-
ért szeretnénk hálát adni decem-
ber 31-én este 6 órakor az ünne-
pi szentmisében. 

Ugyancsak hálával a szívünk-
ben indulunk zarándokútra de-
cember 30-án délelőtt 9 órakor 
a siklósi buszpályaudvarról, hogy 
a Tenkes-tetőn át Máriagyűdre ér-
kezve hálaadó szentmisén ve-
gyünk részt. A Tenkesen találko-
zunk majd a Vokányból és a Ten-
kes Csárdától érkező többi 
zarándokkal.

Röviden




