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A SIKLÓSI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG TÁJÉKOZTATÓJA

Egyházközségi újságunk az idei esztendőben 15. 

évfolyamát kezdi meg. Ennek kapcsán kértük meg egy 

cikk írására az alapító-plébánost, Dr. Keresztes Pál atyát, 

aki szívesen tett eleget kérésünknek.

Miként a cím hirdeti: beköszönök. Isten áldja Önöket külön-

külön és úgy együttesen is. Az idő hogy eljár, cserebogár, sárga 

cserebogár, jut eszembe szebbnél szebb gondolat.

15 esztendő távlatából 2 megjegyezni-valóm van: 1. Ha 

ennyi esztendőt megért és kibírt ez a havilap, akkor nem lehe-

tett ördögtől való a gondolat, hogy létrehozzuk. Magam 2003. 

július 11-én kerültem el Siklósról Paksra és az óta sem Farkas 

Béla plébános úr, sem pedig a jóságos Szép Attila atya nem 

szüntette meg. 2. Létrejöttének okai nem nagyon változhattak, 

ha még mindig kiadásra kerül, hisz az egyházközséggel tartott 

kapcsolatnak fontos eszköze ez.

Paksra kerülésem után már augusztusban megjelentettük a 

helyi egyházközség lapját. Könnyű dolgunk volt, hisz adva volt 

a Paksa-méta standard kifejezés. Azóta is rendszeresen megje-

lenik, vannak benne sorozatok a hónap szentjéről, a szentsé-

gekről, Papok a horogkereszt és a vörös csillag árnyékában té-

makörben, Jézus nyomában járva a Szentföldön, de személyes 

beszámolóknak is helyet biztosítunk közösségi kirándulások, 

vagy egyéni élmények kinyilvánítására közérdeklődés fennfor-

gása esetén.

Egyházközségünkben mindig történik valami. Csak a decem-

beri programjaink közül említem meg a paksi iskolák karácso-

nyi koncertjét, aminek általában a Jézus Szíve templom ad ott-

hont. Mécs Károly színművész a Hegyi beszédből vett felolvasá-

sa és a Gryllus testvérek lantjátéka nagy közönséget vonzott. 

Továbbra is megrendezésre kerül a szeniorok napja. Csíksom-

lyóval a paksiak is eljegyezték magukat, mint ahogy harmad-

szor indítottunk zarándoklatot a Szentföldre.

Könnyű helyzetben vagyunk, mert Máger Róbert káplán úr-

ral remek összhangban munkamegosztás keretein belül tu-

dunk tevékenykedni. Egyúttal fel is kínálom a lehetőséget a 

szervezés figyelmét nyomatékosan felhíva, ha erre járnak akár 

testületileg is fogadni tudom Önöket, akár egy atomerőmű lá-

togatás megszervezését is beleértve, ahol is kedves jó plébáno-

suk kiélheti magát.

Kívánok Önöknek áldott karácsonyt és sikeresebb, boldo-

gabb újesztendőt 2010-ben 

Keresztes Pál Paksról

A Szentatya imaszándéka 

2010. január hónapra

Általános: Hogy a fiatalok tudják 

felhasználni a modern tömegtájékoz-

tatási eszközöket személyes fejlődé-

sük és a társadalom jobb szolgálatá-

ra való felkészülésük javára.

Missziós: Hogy minden Krisztus-

ban hívő ébredjen tudatára annak, 

hogy az evangélium hatékonyabb 

hirdetése a valamennyi keresztény 

közötti egység feltétele.

Szűz Mária és 

az új esztendő

Az idő az örökkévalóságra mutat, 

Mária pedig Jézusra. Jó, hogy vannak 

közvetítők, így könnyebb felismerni 

a mély titkokat. Léptünk egyet az 

évek sorában, Mária is mindig lépett 

egyet hitének fejlődése útján.

Minden év egy újabb próbatétel, 

csak a mának élő ember ábrándozik 

azon, hogy majd könnyebb lesz a kö-

vetkező év. Miért kell, hogy 

könnyebb legyen? Azért, hogy job-

ban elfeledkezzünk a mennyország-

ról, amely az igazi hazánk? Máriához 

kapcsolódva egyetlen dolgot kérhe-

tünk ma, az új év kezdetekor: Erősít-

se az Úr hitünket, hogy Isten mindig 

megújuló kihívásait, amelyeket em-

berek révén kapunk, hittel fogadjuk. 

Ha van hitünk, nincs nehéz év, ha 

nincs hitünk, csak nehéz év van. Per-

sze, hitünk meg is gyengülhet, ezért 

kérnünk kell az állhatatosság kegyel-

mét is. 

Sánta János, MK
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Hazai helyzetkép

Hazánkban, úgy tűnhet, még 

csak az első lépéseknél tartunk 

a női egyenjogúság olyan hirde-

tésénél, amely az anyaságot, a 

gyermeknevelést kényszernek, 

rabszolgaságnak mutatja be; 

vagy amely a férfiak és nők 50-

50%-os arányát szeretné bevezet-

ni minél több területen. Megszü-

letett a törvény, amely a homo-

szexuális kapcsolatokat legalizál-

ja. De ha mélyebben 

belegondolunk, már régen nem-

csak az első lépéseknél járunk. 

Ha áttekintjük a témával kap-

csolatos törvényeket, illetve ele-

mezzük, milyen szemléletet ad 

át ma egy gyermeknek, egy fia-

talnak a média, az internet, ese-

tenként az iskolai oktatás, lát-

nunk kell, hogy a mi gyermeke-

ink is az emberi és keresztény 

értékek alapvető tagadását szív-

hatják magukba, ha tudatosan 

nem védjük őket.

Megszületett törvények

A nemiség, illetve a társada-

lom liberalizálására már számos 

törvény született. Elhagyva az 

abortusszal és eutanáziával kap-

csolatos törvényeket vagy javas-

latokat, lássunk néhány egyéb, 

témánkat érintő törvényt, ame-

lyekről keletkezésük korában bi-

zonyára tudtunk, de aztán elfe-

ledtük őket. Közben pedig, új és 

új törvények születtek – egyre 

nagyobb számban.

2002-től hatályon kívül he-

lyezték a BTK 199.§ és 200. § cik-

két. Ettől kezdve nem számít 

bűncselekménynek a 14 évet be-

töltött azonos neművel való sze-

xuális viszony. (Ez ideig az ilyen 

viszony 14 év felett csak külön-

böző neműek esetén volt büntet-

len, a 14-18 év közötti azonos ne-

műek esetén büntetendő cselek-

mény volt.) S míg az ilyen 

cselekményt eddig „természet 

elleni fajtalanságnak” nevezték, 

ezt a fogalmat eltüntette a tör-

vényhozás.

2003, illetve 2004-ben módosí-

tották a gyermekek, illetve diá-

kok jogairól szóló 1993-as 

LXXIX. törvényt. S ez ugyan-

csak témánkhoz tartozik. Lénye-

ge, hogy a pedagógus nem közöl-

het a gyermekek szüleivel olyan 

adatot, amely „súlyosan sértené 

vagy veszélyeztetné a gyermek, 

tanuló érdekét”. A megfogalma-

zás rugalmasnak is felfogható, 

de nyilvánvaló lépés a szülők ne-

velési jogainak és kötelességé-

nek korlátozása felé. 

2003. március 1. óta jelentő-

sen módosultak a kábítószerrel 

kapcsolatos bűncselekmények 

(terjesztés, fogyasztás, előállítás 

stb.) büntetési tételei, valamint 

különösen a büntethetőséget 

megszüntető okok szabályai. 

Aki csekély mennyiségű kábító-

szert saját használatra ter-

meszt, előállít, megszerez vagy 

tart, az nem büntethető, ha 6 hó-

napig gyógykezelteti magát. 

(Hogy mi számít csekély mennyi-

ségnek, arról nem szól a paragra-

fus.)

2006-ban, számos országos til-

takozás ellenére jóváhagyták az 

1997. évi CLIV. törvény 187. §-

ának változtatását a sterilizáció-

ról, művi meddővé tételről. Ko-

rábban erre csak egészségügyi 

vagy családtervezési okból ke-

rülhetett sor, a betöltött 35. év 

vagy három vér szerinti gyer-

mek volt az előfeltétele. Most 

feltételek nélkül 18. évesen bár-

ki kérheti a sterilizációt.

2007. VI. 1-től az Európai 

Unió 2004/68/IB határozatát át-

vették a büntető törvénykönyv-

be: Aki tizennyolcadik életévét 

be nem töltött személyről vagy 

személyekről pornográf felvé-

telt megszerez, tart, bűntettet 

követ el, és három évig terjedő 

szabadságvesztéssel bünteten-

dő. A kormány javasolta, hogy a 

18 éves korhatárt szállítsák le 

14 évre. Azaz ne legyen büntet-

hető, ha valaki 14-18 év közötti 

személyről annak beleegyezésé-

vel, saját használatra készít 

vagy tart pornográf felvételt. 

(Ezt a javaslatot végül nem 

hagyták jóvá.) 

2009. áprilisában jóváhagy-

ták a bejegyzett élettársi kap-

csolatról szóló törvényt, ami 

már kiterjed a homoszexuáli-

sokra is. 

2008. őszén kezdődött meg 

az új polgári törvénykönyv par-

lamenti vitája, amely még tart. 

Míg a Rákosi-rendszerben szüle-

tett törvény előírta a házastár-

sak egymás iránti hűségét, a 

mostani javaslat csak együttmű-

ködést kér a házastársaktól, hű-

ségről nincs szó többé. A házas-

ság megszűnésének okai között 

pedig, megjelenik a házastárs 

nemének megváltoztatása. (Ez 

azt sugallja, mintha a nem vál-

toztatása olyan gyakori lenne, 

mint a többi megszűnési ok – 

halál, bírósági vagy közjegyzői 

bontás.)

Folytatjuk.

A Gender-forradalom 5.



Most van a nagy fo-

gadkozások időszaka. 

Megpróbálunk vissza-

tekinteni az elmúlt év-

ben történt  sok jóra, a 

sikerekre, a kudarcok-

ra. Aztán összegezzük 

a történteket, és elhatározzuk, 

hogy az újévben mit fogunk más-

képp tenni.

Ahogy mondani szoktuk az el-

múlt év nem az én évem volt. Ki-

sebb-nagyobb betegségek tet-

ték változatosabbá az életemet 

két alkalommal rövid kórházi ke-

zelésre is szükségem volt, csalá-

di gondok is összejöttek, szóval 

nem unatkoztam.

A kórházban az egyik beteg-

társam azt mondta nekem búcsú-

zóul amikor kiengedtek, hogy 

ezentúl az én optimizmusom 

lesz előtte a példakép. Ezen az-

tán alaposan elgondolkodtam. 

Ha valaki egy kórházi ágyon, be-

tegen fekve optimistán látja a vi-

lágot, akkor valahol ennek ko-

moly oka kell, hogy legyen. Szá-

momra természetes, hogy a 

Farkas Béla atya közreműködésé-

vel, ünnepélyesen felvett skapu-

láré mindig, mindenhol velem 

van. Ugyanígy a rózsafüzérem 

is.  Akkor már meg is van az opti-

mizmus oka: a hit, és ezzel 

együtt a remény, ami automati-

kusan kiváltja az emberből a sze-

retetet is.

Mindig érzem, tudom, hogy 

valaki felügyel rám, fogja a ke-

zem, kivezet a sötétségből. 

Általában nem vagyunk túl 

boldogok attól, hogy valaki min-

den lépésünket figyeli. 

Az elmúlt évben barátnőim-

mel elértük a jubileumi százezre-

dik kilométert, amit együtt le-

utaztunk éveken át. Ez idő alatt 

nagyon sok kalandunk volt, örö-

mök, bánatok, sőt sírások soroza-

ta is. A madridi vonatrobbantás 

előtti napon ugyanazon a vona-

ton utaztunk. Törökországban 

meglátogattuk Kemál Attatürk, 

a nagy nemzeti hős szobrát, más-

nap felrobbantották. Barátnő-

met kirabolták, de együtt ezen 

is túltettük magunkat, nem sé-

rült meg senki közülünk. Vissza-

emlékezvén az elmúlt évtizedek-

re bárhova utaztunk, 

valaki mindig felügye-

let alatt tartott ben-

nünket, vigyázott 

ránk. Enélkül hogyan 

tudtunk volna  ennyit 

utazni  úgy, hogy min-

dig egészségesen, jókedvűen ér-

tünk haza?

Az új év kezdetén arra ké-

rem Istent, hogy ezentúl is min-

dig vigyázzon ránk, tartson 

minket felügyelete alatt, és ne 

engedje, hogy a rossz eluralkod-

jon felettünk.

Sokszor elkeseredünk, és haj-

landók vagyunk feltételezni, 

hogy Isten elhagyott bennün-

ket, mert kérésünket nem telje-

sítette azonnal. Arra már nem 

mindig gondolunk, hogy esetleg 

mi vagyunk azok, akik elhagy-

tuk Őt.  Őt, aki mindig velünk 

van, és vigyáz ránk a legkegyet-

lenebbnek tűnő helyzetben is.

Kérem, hogy az új évben ke-

resztény Testvéreimet is tartsa 

állandó felügyelet alatt mindig, 

és azokat is, akikben nem él a 

hit.

Erdősi Magdolna
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Felügyelet alatt IV.

Új évet köszöntünk

Az országos erőemelő baj-

nokságon Német Ibolya 1, Ger-

gely Tímea 2, Takaró Andrea 2. 

helyen végzett. A FOBMSZ regi-

onális asztalitenisz bajnoksá-

gon serdülők közt Petrovics Má-

tyás 2, Berezvai Péter 3, Berez-

vai Tamás 3, Horváth 

Ernesztina 3.helyezést, ifjúsági-

ak közt Sasvári Edina 1, Takaró 

Andrea 3, Kalányos János 3. he-

lyezést ért el. Felkészítő: Pálin-

kás István. 

„Varázslatos mesevilág” te-

rületi rajzpályázaton, Egyhá-

zasharasztiban Szalai István 1, 

Kosztics Julianna 1, Szabó Réka 

2. és 6, Beréti Szabina 4, Kosz-

tics Diána 5. helyezést ért el. Me-

zőfi Melitta és Botos Dóra dicsé-

retet kapott. Felkészítő: Nagy 

Edit és Farkasné Nagy Ibolya

Területi mesemondó- és 

népdaléneklési versenyen 

Egyházasharasztiban Szent-

györgyváry Albert népdalének-

lésben 1, mesemondásban 2. he-

lyet, Molnár Izabella népdal-

éneklésben 2.helyet ért el. 

Területi mesemondó- és nép-

daléneklési versenyen Diós-

viszlón          Szentgyörgyváry 

Albert népdaléneklésben 1, me-

semondásban 1, Molnár Izabella 

népdaléneklésben 1, Serdán Ale-

xandra 2. helyet ért el. Felkészí-

tő: Tóthné Brunyai Ildikó és 

Szántóné Tomkó Sarolta.

A katolikus 

iskola 

hírei
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Naptár 2010. január hónapra

Január

4. 19:00 Katekumen csoport találkozója

6. 18:45 Bibliaóra

7. 6:00 Szentmise, 24 órás szentségimádás

8. 6:00 Jézus Szíve litánia, szentségeltétel

10. 16:00 Ovis mise

11. 19:00 Egyházközségi képviselőtestület gyűlése

16. 15:00 Megemlékezés a málenkij robotról

20. 18:45 Bibliaóra

22. 10:00 Vince napi vesszőszentelés a 

Zuhánya-dülői keresztnél

22. 17:00 Ökumenikus imahét

23. 17:00 Ökumenikus imahét

24. 17:00 Ökumenikus imahét

29. 18:45 Taizéi imaóra

Február

2. 18:00 Szentmise, gyertyaszentelés

3. 18:45 Bibliaóra

4. 6:00 Szentmise, 24 órás szentségimádás

5. 6:00 Jézus Szíve litánia, szentségeltétel

6. 14:00 Rózsafüzér

15:00 Seniorok szentmiséje, agapé

7. 16:30 Rózsafüzértitok-csere, szentségimádás

A Siklósi Római Katolikus Egyházközség kiadványa. 

Kereskedelmi forgalomba nem kerül. 

Felelős szerkesztő: Szép Attila plébános

www.siklosiplebania.hu

A ferences rend ju-

bileuma kapcsán a Ma-

gyar Rendtartomány 

„800 éves a ferences lelkiség” címmel pályázatot írt ki. 

Ezen a pályázaton Kelbert Bernadett „A ferences kariz-

ma megjelenése a történelemben” című pályázata első 

helyezést ért el. A díjat január 2-án adták át Budapesten 

a ferences jubileumi év lezárásakor.

A szegedi Gál Ferenc Hittudományi Főiskola III. Orszá-

gos Középiskolai Hittanversenyen a siklósi plébánia csa-

pata a döntőbe jutott. A csapat tagjai: Sáfrány Lívia, Kel-

bert Borbála, Kelbert Bernadett, Szénás-Máthé Nándor. 

A verseny témája a papság évéhez kapcsolódott, így jól 

kellett ismerni Szent Pál apostol Tituszhoz és Timóteus-

hoz írt leveleit, valamint a Zsidó levelet, illetve a II. Vati-

káni Zsinat dokumentumai közül a „Lumen Gentium” és 

a „Presbyterorum Ordinis” kezdetű dekrétumokat. Az el-

méleti felkészülés mellett el kellett készíteni egy 60 má-

sodperces rövid filmet arról, hogy milyen az ideális pap. 

A verseny döntője tavasszal lesz.

Mindkét eredményhez gratulálunk!

Imák a papság évében

Mindenható Isten! Te elküldted Fiadat 

a világba, hogy Megváltónk és örök főpa-

punk legyen, és kiárasztottad a Szentlel-

ket, hogy működjön Egyházadban. Ké-

rünk, erősítsd és vezesd az életszentség út-

ján püspökeinket és papjainkat, akikkel 

megajándékoztad Egyházadat! Ébressz pa-

pi hivatásokat! Adj bátorságot fiataljaink-

nak, hogy igent mondjanak hívásodra, és 

állhatatosak maradjanak küldetésükben! 

Adj lendületet, energiát és áldozatkészsé-

get papjaidnak! Add, hogy a világi hívők 

imával és tettekkel segítsék lelkipásztorai-

kat és egymást a Hozzád vezető úton! Ve-

zesd családjainkat és közösségeinket a hit, 

a remény, a szeretet és az egység hiteles 

megélésének útján, hogy életük példájával 

sokakat Hozzád vonzzanak!

Szentséges Szűz Mária, Egyházunk Any-

ja, Vianney Szent János, a papok védő-

szentje és Istennek minden szentjei! Tá-

mogassátok imáinkat hathatós közbenjá-

rásotokkal, hogy az Egyház a Szentlélek 

segítségével, a papok és a hívek életszent-

sége által megújuljon, s így egyre tökélete-

sebben tölthesse be hivatását a lelkek üd-

vösségének munkálásában! Ámen.

Erdő Péter bíboros imája

Istenünk, a bűnösök halálát Te nem kí-

vánod, hanem új életre való megtérésre 

visszavárod. Égi Anyánknak, Szűz Máriá-

nak és jegyesének Szent Józsefnek, boldog 

Juniperro Serra atyának, s minden szent-

nek közbenjárására add, hogy növekedjék 

egyre számuk Krisztus munkatársainak. 

Legyenek, kik sokat tesznek egyházadért, 

s készek feláldozni önmagukat a lelkekért, 

amíg élnek. A mi Urunk, Jézus Krisztus ál-

tal. Ámen.

A Serra lelkiségi mozgalom imája

Eredményeink




