
A májusban naponta éne-
kelt Lorettói litániában Mári-
át különféle neveken szólít-
juk. Ezek közül néhánynak az 
értelme sokak számára nem 
nyilvánvaló. Ilyen az „Elefánt-
csont torony” megszólítás is. 
Talán mai füllel azt gondol-
nánk, hogy Mária elefánt-
csont toronyban lakik, elzár-
va a világtól, távoli messzeség-
ben, e világgal mit sem 
törődve. Nézzünk utána, mit 
is jelent ez a kifejezés!

Elsődlegesen a Szentírás-
ban találjuk meg értelmét. Az 
Énekek énekében (Én 7,5) a 
menyasszony nyakának szép-
ségét leíró hasonlatban szere-
pel ez a kifejezés, azaz Mária 
szépségét dicsérheti ez a meg-
szólítás.

Tudjuk azt is, hogy a közép-
korban főleg a gallikán litur-
gia terén használtak kis to-
rony formájú, nemesfémből 
vagy elefántcsontból készült 
szentségtartót az Eucharisz-
tia őrzésére. Mária is szentség-
tartó volt, hiszen méhében 
Krisztust hordozta, testével 
védte, oltalmazta egészen a 
betlehemi születésig. Ezt a 
gondolatot fogalmazza meg 
II. János Pál pápa is az Oltári-
szentségről szóló körlevelé-
ben: Mária volt a földkerek-

ség első tabernákuluma. 
Hogy ma inkább az elzár-

kózás jut eszünkbe, annak 
oka az, hogy a materialista 
jellegű művészeti irányok a 
felvilágosodás után a szimbó-
lumok iránti érzék hanyatlá-
sával az elefántcsont torony 
képében már csak a elzártsá-
got látták, így az élet problé-
máitól való elfordulás egyik 
jelképének tekintették. Mint-
egy azt is gondolhatnánk az 
új évezred kezdetén, hogy 
Mária édesanyai oltalma meg-
szűnt, levette gyermekeiről 
féltő kezét. A lorettói litánia 
azonban jóval korábbi, az 
1200-as évek környékéről 
származik, első nyomtatott 
formáját 1558-ból ismerjük 
Kaniziusz Szent Péter kiadá-
sában. Éppen ezért ez a gon-
dolat teljeséggel téves. 

Mária azonban csodálatos 
szépségű, tisztaságú édes-
anya, aki Krisztust adja ne-
künk, aki oltalmazó anyai pa-
lástjával beborítja, védi övéit 
a történelem egész folyamán, 
így 2010-ben is. Ezért is szólít-
juk őt, hívjuk segítségül külö-
nösen májusi alkonyokon:

Elefántcsontból való torony! 
Könyörögj érettünk!
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Elefántcsontból való torony

Jöjj Szentlélek, töltsd el híveid szívét és gyújtsd meg bennünk szereteted tüzét!

A Pécsi Egyházmegye 2010. évi hit-
tanversenyén a siklósi hittanosok is 
elindultak és szép eredményekkel 
tértek haza. Az 1-2. osztályosok rajz-
versenyén külön díjat kapott a Ko-
vács Panna, Torma Dóra, Torma Za-
lán által készített rajz „II. János Pál 
pápa és a gyerekek” témában.  Felké-
szítőjük Zelefai Tamás volt.

A 3-4. osztályosoknál az adott esz-
tendő hittantananyagából volt a meg-
mérettetés, ahol Reisz Petra 1., Józsa 
Alex 2., Kincses Krisztina 3. helyezést 
ért el. Felkészítőjük Kelbertné Sziko-
ra Beáta volt.

Már a januári számunkban jelez-
tük, hogy a Szegedi Gál Ferenc Hittu-
dományi Főiskola által szervezett III. 
Országos Középiskolai Hittanverseny 
döntőjébe jutott a plébánia csapata. 
A döntőt Szegeden rendezték meg áp-
rilis 16-17-én. Középiskolás hittanosa-
ink az országos első helyet szerezték 
meg. A csapat tagjai: Kelbert Berna-
dett, Kelbert Borbála, Sáfrány Lívia és 
Szénás-Máthé Nándor. A verseny té-
mája a papság évéhez kapcsolódott. 
Az igen alapos elméleti felkészültség 
mellett egy rövid videofilmet is készí-
teni kellett meghatározott témában. 
A csapat felkészítője Kelbertné Sziko-
ra Beáta volt.

A díjazottaknak gratulálunk! Kö-
szönjük minden résztvevő gyermek 
és a felkészítők munkáját!

Attila atya

Hittanversenyek
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A cikksorozat az 
eddigiekben egye-
di sorsokat muta-
tott be az egyház-
üldözés vihará-
ból, amely 
hazánkra is rátört a második 
világháború befejezését köve-
tően. Az üldözés teljes, az Egy-
ház egészére kiterjedő volt. Le-
sújtott a papságra, a szerzetes-
ségre, a laikus hívekre és az 
egyházi intézményekre egy-
aránt. Célja volt a vallásos vi-
lágnézet és élet teljes kiirtása 
nemzetünkből. Ezúttal a legna-
gyobb létszámmal rendelke-
zett egyházi intézmény, a női 
szerzetesrendek üldözése, be-
tiltása és szétszórattatásának 
történetébe pillantunk bele.

Hitelesnek elfogadható törté-
nészi adatközlés szerint 1920 és 
1950 között a női szerzetesren-
dek száma közel a duplájára, 
szám szerint 41-re emelkedett, 
a szerzetesnők létszáma pedig 
megháromszorozódott, össze-
sen 10213 volt, akiknek 1950-
ben – a teljes szétszórattatásuk 
idején – 454 szerzetesi házuk lé-
tezett. Tevékenységi körük – az 
imádságos élet mellett – igen 
széles volt, jellegüket tekintve a 
következőképpen csoportosít-
hatjuk: hit- és valláserkölcs okta-
tás, oktatás-nevelés, betegápo-
lás, szociális- és szegénygondo-
zás, népművelés, nőmozgalom, 
kontempláció. Összesen 262 isko-
laházuk volt, az itt élő apácák 
427 iskolában tanítottak, nevel-
tek. 

Az apácarendek tulajdoná-
ban 5 kórház volt. A betegápoló, 
illetve azzal is foglalkozó apáca-
rendek tagjai 75 kórházban dol-
goztak. Valamennyien szakkép-

zettek, vagy magasabban szak-
képzettek voltak. Oktatást, 
képzést és nevelést valamennyi 
szakirányú területen is magas 
szinten végeztek. Munkájuk mi-
nőségét, értékét meghatározta 
személyes hitük, szerzetesi- és 
szakirányú elhivatottságuk, fá-
radhatatlanságuk.

Az apácarendek felszámolása 
a fentebb közölt évben és lét-
számban a teljes szétszórattatás 
módszerével, a nőket megillető 
méltányos bánásmód érvényesü-
lése nélkül történt. Egy mai ma-
gyar kisváros lélekszámának 
megfelelő létszámú apáca ma-
radt egyik napról a másikra (ese-
tenként egyik óráról a másikra) 
minden egzisztencia nélkül, és 
lett internálva (kényszerlakó-
helyre telepítve) vagy került le-
tartóztatásra és börtönbe. Törté-
netükről készített riportköny-
vet Kulics Ágnes és Tölgyesi 
Ágnes „...evilágból...” címmel, me-
lyet a Gondolat Kiadó adott ki 
1989-ben. Ebben a könyvben a 
még életben talált apácák beszél-
nek szétszóratásukról és azt kö-
vető nehéz sorsukról. A könyv 
alapján készült dokumentum-
film a XXI. Magyar Filmszemle 
Közönségdíját kapta meg.

Az apácarendek megszünteté-
se az apácák addigi munkahe-
lyükről történt eltávolításával 
járt együtt. Helyüket a kormány-
zatnak sürgősen civil munkaerő-
vel kellett pótolni, ami azzal 
járt, hogy a szakképzett apácák 
helyébe úgynevezett „gyorstal-
paló” tanfolyamokon képzett 

vagy képzetlen 
munkaerő került. 
Történt mindez 
olyan időben, ami-
kor a nemzetgazda-
ság a háború után 

romokban volt, mondani sem 
kell, hogy az újjáépítésben a 
munkaerő szakképzettsége és 
gyakorlottsága mekkora jelentő-
séggel bírt. 

A nemzet hívő többsége, 
amely képes volt mérlegelni az 
apácák hiányát az iskolákban, 
óvodákban, a kórházi beteg-
ágyak mellett stb. vérző szível, 
könnyes szemmel látta és érte 
meg a kedvesnővérek (miként a 
nép nevezte őket) szétszórását, 
internálását, bebörtönzését. 
Csak a legélesebb szem, a máig 
ható romboló társadalmi törek-
vések felismerésére képes elme 
látja meg ezt a hatalmas károko-
zást, amely nemzetünket érte 
az apácarendek felszámolásá-
val. Várszegi Asztrik bencés 
szerzetes, ma már pannonhalmi 
főapát, e szavakkal állít emléket 
az apácáknak: „Napjainkban nosz-
talgiával nézünk vissza tevékenysé-
gükre. Hiány van a szeretetben és a 
szolgálatban.”

Utószó

Kérem a kedves olvasót, ne 
vegye rossz néven a cikk alábbi-
ak szerinti személyes jellegű be-
fejezését. 

Hálás szívvel mondok köszö-
netet az Isteni Üdvözítő Salva-
tor Rend áldott emlékű apácái-
nak, akik az én édesanyámat 
hitre, hazaszeretetre oly módon 
nevelték, oktatták, hogy abból 
még nekem is jutott. 

Folytatás a következő oldalon

Papok, szerzetesek 
„viharban” IV.

Szétszóratva
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Mennyi minden rejlik 
ebben az egy szóban. Ta-
vasz, megújulás, szeretet, 
hit, öröm, anyák napja.

Nagyon gyakran gon-
dolok vissza régen elmúlt 
gyerekkoromra, amikor édes-
anyám reggel iskolába indított 
két testvéremmel együtt szigorú-
an a lelkünkre kötve, hogy jók le-
gyünk. 

Két testvéremmel nem is 
volt semmi baj, én voltam az, 
aki sáros-maszatosan ment ha-
za az iskolából meglehetősen té-
pett ruhában. Olyankor előfor-
dult, hogy kaptam egy-két 
anyai pofont, és ettől mindig na-
gyon szerencsétlennek éreztem 
magam, az íróasztalomnál duz-
zogtam. Ma már természetesen 
másképp látok mindent. Szíve-
sen elviselnék most is egy-két 
édesanyámtól kapott  nyakle-
vest.

Otthon mindig ebéd, és tiszta 
ruha várt bennünket, és a felada-
tainkat nyugodt körülmények 
között tudtuk elkészíteni.

Történt egyszer, hogy az isko-
lában a fiúk valahol találtak egy 
kézigránátot, és a szünetben az-
zal játszottak. A gránát felrob-

bant, rengeteg sebesült gyerek 
feküdt a földön. Nagyon nagy 
volt a riadalom tanárok és diá-
kok között egyaránt. Elsős kishú-
gom zokogva rohant hozzám, ho-
lott én még talán jobban meg 
voltam ijedve, mint ő.

Akkor még híre sem volt a 
mobiltelefonnak, honnan tudta 
meg az édesanyám, hogy baj 
van? Nekünk szerencsére nem 
történt semmi bajunk az ijedtsé-
gen kívül, de mire igazán meg-
ijedtünk volna, már az édes-
anyánk vigasztaló karjai között 
voltunk, aki szó nélkül vitt min-
ket haza. Otthon a tűzhelyen ko-
romfeketére égett aznapi ebé-
dünk, mert az édesanyámat  
csakis a gyerekei  sorsa érdekel-
te.

Itt kötelességem megemlíte-
ni édesapámat is, aki hosszú éve-
kig volt a MÁV dolgozója. Ép-
pen szolgálatban volt, és a so-
ron következő vonatot várták, 
amikor megtudta a kegyetlen 
hírt. Mindent otthagyott!! Utaso-

kat, vonatot, jelzőt, so-
rompót, és egyszerre ér-
tek az iskolába édes-
anyámmal, egymástól 
függetlenül. Akkor kap-
ta élete első és egyben 

utolsó fegyelmi felelősségre vo-
nását, de a jegyzőkönyvet készí-
tő munkatárs azt mondta neki, 
hogy ő ugyanígy cselekedett 
volna.

Aznap a családom este 
együtt imádkozott, ami sajnos 
édesapám munkabeosztása mi-
att ritkán fordult elő. A szénné 
égett ebéd miatt nem volt 
egyetlen szó vitánk sem. Imád-
koztunk a sok sebesült gyógyu-
lásáért, és hálát adtunk Isten-
nek, hogy nekünk nem történt 
semmi bajunk.

Nemrégen osztálytalálko-
zónk volt, körbejártam az isko-
laudvart, ahol az egyik hatal-
mas platánfa törzsén még min-
dig ott vannak a robbanás 
nyomai.

Itt újra köszönetet mondok 
szüleimnek az anyai pofono-
kért, és égi Szent Édesanyám-
nak, hogy felnőttként sem ha-
gyott soha magamra.

Erdősi Magdolna

MÁJUS
A Boldogságos Szűzanya hónapja

Folytatás az előző oldalról
Itt szeretnék emléket állítani 

és hatvanöt év távlatából köszö-
netet mondani az Isteni Szeretet 
Leányai Rendnek, akiknél az ele-
mi iskolát kezdtem. Áldott legyen 
emlékük! Név szerint is hála Nor-
bertina nővérnek, első tanítóné-
nimnek, aki a háború után pala-
táblán írni, olvasni pedig a Szent 
vagy, Uram énekeskönyvből taní-
tott meg, mert olvasókönyvünket 
az új, a „demokratikus” kormány-
zat bevonta, de helyette másikról 
nem gondoskodott.

Dr. Varga Győző

Mária hűsége
Mit jelent Mária hűsége? Je-

lenti elsősorban a keresést. Má-
ria szeretettel kutatta a reá és 
a világra vonatkozó isteni terve-
ket. „Miképpen lesz mindez?” 
– kérdezte az angyaltól. Nincs 
hűség türelmes keresés nélkül.

Jelenti a türelem másodszor 
az elfogadást. A „miképpen 
lesz?” kérdés Mária ajkán „Le-
gyen”-né változott. Vagyis: tör-
ténjék Isten akarata szerint, ké-
szen állok, elfogadom. Nehéz 

pillanat minden ember életé-
ben, amikor kimondja a „Le-
gyen”-t.

A hűség harmadik jegye a 
következetesség. Inkább vállal-
ja a meg nem értést, akár az ül-
döztetést is, mintsem elszakad-
jon attól, akiben hisz.

A hűség negyedik megnyilat-
kozása az állhatatosság. 
Könnyű kitartani egy-két na-
pig, a lekesedés órájában, de 
igen nehéz egy egész életen át. 
Mária első „Legyen”-je a ke-
reszt lábánál érte el teljességét.

II. János Pál pápa
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A Szentatya 
imaszándéka 

2010. május hónapra

Általános: Hogy vessenek véget az 
emberi lényekkel űzött szégyenletes és 
elvetemült kereskedésnek, amely elszo-
morító módon érinti a nők és a gyerme-
kek millióit.

Missziós: Hogy az apostolkodásban 
elkötelezett felszentelt személyek, női 
és férfi szerzetesek, és a világiak is tudja-
nak missziós lelkesedést ébreszteni a 
gondjaikra bízott közösségekben.

Naptár 2010. május hónapra
Május
3. 19:00 Katekumen csoport összejövetele
5. 18:45 Bibliaóra
6. 6:00 Szentmise, 24 órás szentségimádás
7. 6:00 Litánia, szentségeltétel
9. 16:00 Ovis mise
10. 19:00 Egyházközségi képviselőtestület gyűlése
14. 19:00 Házas Hétvége Siklósi Terület találkozója
15. 16:00 Bérmálás
19. 18:45 Bibliaóra
22. 15:00 Szeretetláng imaóra
24. Pünkösdhétfő 

7:00 Gyalogos zarándoklat Máriagyűdre
10:00 Ünnepi szentmise Máriagyűdön

25. 17:00 Szent Orbán-napi ünnepség a szobornál
29. 16:00 Egyházközségi nap a plébánián
30. Szentháromság vasárnap

Templomunk búcsúja
8:30 Ünnepi szentmise, majd egész napos 

szentségimádás az esti miséig

Június
2. 7:00 Nyári miserend kezdete

18:45 Bibliaóra
3. 6:00 Szentmise, 24 órás szentségimádás
4. 6:00 Litánia, szentségeltétel

19:00 Elsőpénteki szentmise
5. 15:00 Rózsafüzér

16:00 Seniorok szentmiséje
6. Úrnapja

8:30 Ünnepi szentmise körmenettel
17:30 Rózsafüzértitok-csere, szentségimádás
19:00 Szentmise

A Siklósi Római Katolikus 
Egyházközség kiadványa. 

Kereskedelmi forgalomba nem kerül. 
Felelős szerkesztő: Szép Attila plébános

www.siklosiplebania.hu

Volt egy fiú, rossz kisfiú,
Beteg lett az anyja,
Megijedt a rossz kis fiú,
Bánatos lett arca.

Sírdogál az ágya mellett
Le is borul térdre
Csókolgatja a két kezét
Imádkozik érte.

Mit tegyen ő? Mit tegyen ő?
Töri fejét rajta,
S édesanyja két cipőjét
Lassan tisztogatja.

Odamegy a kis Jézuska,
Mosoly lesz az arca.
Segít a kis fiúcskának
S meggyógyul az anyja.

Szentháromság vasárnapja 
(a siklósi és vokányi templok 
búcsúnapja) előtti szombaton 
ebben az esztendőben is egy-
házközségi napot szervezünk. 

A tavalyi esztendőhöz hason-
lóan a siklósi plébánia udvarán 
először kulturális műsor lesz, 
majd pedig fehér asztal mellet-
ti együttlétre kerül sor. Idén a 

vokányi testvérek gondoskod-
nak a test, a siklósiak pedig a 
szellem táplálásáról. 

A nap sikeres megszervezé-
séhez szükség van a résztve-
vők számának ismeretére, 
ezért aki szeretne részt venni 
ezen az alkalmon, jelentkezzen 
a plébánián vagy a sekrestyé-
ben. Az egyházközségi nap 
május 29-én, szombaton 16 
órakor kezdődik. Jelentkezni 
május 23-ig lehet.

Egyházközségi nap

Mayer Mihály megyéspüspök 
2010. május 15-én a 16 órakor 

kezdődő szentmisében részesíti 
a bérmálás szentségében 

gyermekeinket.
Szeretettel hívjuk a kedves híveket!

Anyák napjára




