
A pelikán az evezőlábúak rendjébe tartozó, cső-
re alatt bőrzacskót viselő vízimadár. Magyarul is-
mert még gödény, nagybögyű, vagy pilikán ma-
dár néven is. A kicsinyeit saját vérével tápláló peli-
kán a 12. század óta a legkedveltebb 
Krisztus-szimbólumok egyike, az áldozatkészsé-
get, az isteni szeretet fejezi ki. Szent Ágoston a 
szenvedő Krisztus jelképeként írt róla.

A pelikán meleg éghajlatú folyók és tavak part-
ján él. A kicsinyeit a csőre alatt lévő zacskóból ete-
ti. Ennek alapján az antik történetek úgy tartot-
ták, hogy éhínség idején a pelikán saját húsából 
táplálja fiókáit. Éppen ezért a középkortól kezdve 
a keresztény hagyomány a pelikánt euchariszti-
kus szimbólumként tartotta számon, mert életet 
adó vérét párhuzamba állította a megváltó Krisz-
tus kiontott vérével. Költők és festők, mint Dante, 
Giotto és a tanítványai, miniatúrakészítők és ikon-
festők egyaránt az Eucharisztia egyik jelképeként 
ábrázolták a pelikánt.

Az Eucharisztia Krisztusát Aquinói Szent Ta-
más a Pie pelicane szavakkal szólítja meg az Adoro 
te devote című himnuszában, melyet IV. Orbán pá-
pa íratott meg az „angyali doktorral”. 

Mindezek hátterében a 12-13. századi eucharisz-
tia-kultusz áll, mely Jézus eucharisztikus jelenlé-
tét hangsúlyozza. Úrnapjának a megünneplése is 
ettől kezdve történik, az ünnep bevezetése minde-
nekelőtt az 1263-ban történt híres bolsenai eucha-
risztikus csodához 
kapcsolódik. A Péter 
sírjához zarándokló 
cseh pap nem messze 
Rómától szentmisét 
mutatott be a bolse-
nai Szent Krisztina 
templomban. Az át-
változtatás pillanatá-
ban kétségek gyötör-

ték afelől, hogy a kenyér és a bor valóban Krisz-
tus testévé és vérévé válik-e. Ekkor a pap 
megdöbbenve vette észre, hogy a megtört ostyá-
ból vércseppek hullottak a korporáléra. A nagy 
tisztelettel körülvett ereklyét 1264. június 19-én 
átvitték Orvietoba, abba a városba, ahol éppen IV. 
Orbán pápa tartózkodott. Ő hirdette ki Úrnapja 
ünnepét az 1264. szeptember 8-án kelt bullájával, 
melyben a Pünkösd nyolcadát követő első csütör-
tökre tűzte ki Úrnapja megünneplését. Imádkoz-
zunk Szent Tamással együtt!

Imádlak és áldlak, Isten, rejtelem!
Kenyér- és borszínben titkon vagy jelen.
Néked szívem, lelkem átadja magát,
Mert Téged szemlélve elveszti magát.

Látás, ízlés, érzék megcsalódhatik,
De a hallás rólad hittel biztosít:
Hiszem azt, mit hinnem Isten Fia szab,
Igéd igazánál mi van igazabb?!

A keresztfán rejtéd Isten-voltodat,
Itt a színek rejtik emberarcodat,
De én mind a kettőt hiszem s vallhatom,
Kérve, amit kért a bűnbánó lator. 

Ahogy Tamás látta, nem látom sebed,
Mégis Istenemnek vallak tégedet.
Add, hogy egyre jobban hinni tudjalak,
Tebenned reméljek, s téged vágyjalak. 

Urunk halálára emlékeztető
Áldott Kenyér, élő s embert éltető!
Add, hogy éljen lelkem belőled csupán,
S jóízét tebenned ne veszítse szám!

Kegyes Pelikánom, Uram Jézusom! 
Szennyes vagyok, szennyem véreddel mosom. 
Elég volna egy csepp, hogyha hullna rá. 
Világ minden bűnét meggyógyítaná…

Folytatás az utolsó oldalon
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„Zúgva zajlik 
körülöttünk a tör-
ténelmi idők sod-
ra. Mégse veszít-
sük el a világért 
se fejünket, tájé-
koztató hitünket gondviseléssze-
rű hivatásunkban, akárhogy is 
változzék életünk és sorsunk kül-
ső kerete. Távlatokban kell gon-
dolkodnunk, és akkor megtalál-
juk a történelmet irányító Gond-
viselés kézvezetését, mely 
eszközként használ fel mindent 
és mindenkit, eseményeket és 
embereket egyaránt. Félre te-
hát azzal, ami kislelkűség és 
csüggedés, hiszen mi a legfölsé-
gesebb Úr szolgái, katonái, sáfá-
rai vagyunk, akinek szándéka, 
terve és akarata mindenkor 
szent és fölemelő. Ő vigyáz re-
ánk, és mindenha gondol ve-
lünk, ennél fogva nem félhe-
tünk. Nem most szegődtünk mel-
léje, nem most esküdtünk 
hozzá. Csak imádkozzunk sokat, 
többet, mint bármikor valaha, 
hogy a próbát kiálljuk és min-
den szenvedésünket, ami eset-
leg ér, öntudatosan ajánljuk fel 
engesztelésül rendi közössé-
günk és magyar hazánk javára.” 
Burka Kelemennek, a Szűz Mári-
áról nevezett Ferences Rendtar-
tomány tartományfőnökének 
1950. június 21-én a provincia 
tagjaihoz írott levele kezdőso-
rai ezek.

Elgondolkoztató sorok, külö-
nösen a későbbi történések isme-
retében, és szinte tökéletesen ad-
ják vissza a magyarországi szer-
zetesség 1950. nyári helyzetét, 
hangulatát, elszántságát, a jöven-
dő bizonytalanságát. Ugyanak-
kor érződik belőlük az a mélysé-
ges hit és meggyőződés, hogy 
bármely nehéz idők is következ-

nek, az Úr gondoskodni fog szol-
gáiról. A magyarországi szerze-
tesrendek bármely vezetője ír-
hatta volna ezeket a sorokat, 
hiszen minden rend ezzel a prob-
lémával küzdött. Tisztában volt 
mindenki – a tapasztalatok birto-
kában –, hogy a totális hatalom-
ra szert tett magyar kommuniz-
mustól sem kíméletet, sem sem-
miféle jót nem várhat. A 
Magyar Dolgozók Pártjának Köz-
ponti Vezetősége 1950. június 1-
jén kelt határozata a klerikális 
reakció elleni harcról a 6. pontjá-
ban kimondja: a szerzetesren-
dek feleslegessé váltak, és ők ké-
pezik a „a klerikális reakció agi-
tátor apparátusát.” A megoldást 
már sugallja a határozat: korlá-
tozni a működésüket, vagy fel 
kell oszlatni a rendeket. Hatvan 
esztendeje történtek ezek az ese-
mények. Hornyák Imre siklósi 
adminisztrátor, egykori feren-
ces szerzetes a következőkép-
pen örökíti meg ezt az idősza-
kot.

„1950. június 6.

A magyar kormány váratla-
nul rendeletet adott ki a szerze-
tes rendek feloszlatására vonat-
kozólag. A rendeletet az egész 
ország területén végre is hajtot-
ták. Így a siklósi plébánia máról 
holnapra gazdátlan maradt. A 
hatóság a nép megnyugtatására 
a következő nap Müller József 
vajszlói plébánost hozta át autó-
val a papi teendők ellátására. Mi-
vel a plébános koránál fogva ezt 

az új terhet nem tud-
ta vállalni, a hatóság 
káplánját, Gyimesi 
Vilmost rendelte 
ide. A hatóság ezen 
intézkedését a me-

gyéspüspök úr is tudomásul vet-
te és Gyimesi Vilmos működésé-
hez hozzájárulását adta. Gyime-
si Vilmos mint adminisztrátor 
1950. június közepétől október 
23-ig egyedül látta el a siklósi 
plébánia lelkipásztori teendőit. 
Természetesen egy ember szá-
mára ez a megoldás túl sok 
munkát jelentett és egyedül 
képtelen volt mindent ellátni.

1950. augusztus hó

Közben az állam megegye-
zett az egyházzal, amelynek kö-
vetkeztében a szerzetes rendek 
ügye is bizonyos megoldást 
nyert. Ennek értelmében az ál-
lam által meghatározott létszá-
mú szerzeteseket az egyes me-
gyéspüspökök egyházmegyei 
szolgálatba vettek fel. Így Sik-
lósra a megyéspüspök úr a kö-
vetkező volt ferences atyákat 
helyezte vissza: Hornyák Imre, 
Szűcs István és Boros Gyevi 
László. A plébánia vezetésével 
Hornyák Imrét mint adminiszt-
rátort bízta meg, aki a plébánia 
vezetését Gyimesi Vilmostól át 
is vette.

Ezen időben, mivel az egye-
sületeket feloszlatták, az iskolá-
kat államosították a lelkipászto-
ri munka csupán a templom fa-
lai közé szorítkozott. A 
hitoktatás az iskolákban fakulta-
tívvá lett, vagyis csak azon szü-
lők gyermekei járhattak hittan-
ra, akik ezen kívánságuknak ki-
fejezést adtak.”

Hatvan éve történt
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Az olasz emberek 
nagyon vallásosak, és 
a közhiedelemmel el-
lentétben nagyon tisz-
ták. Sokszor gondol-
tunk arra keresztül utazva egy 
állomáson, vagy ahol éppen ki-
szálltunk a vonatból, hogy bár-
csak nálunk is ilyen szépen gon-
dozottak lennének a középüle-
tek. 

Ha tehettem mindig elmen-
tem misére, bárhol is nyaral-
tunk. Olaszországban ez nem 
olyan egyszerű, mert rendkívül 
nagy gondot fordítanak  arra – 
jogosan – hogy templomaikban 
megfelelő öltözékben jelenjünk 
meg.

Szicília, kb. 35 fok meleg. 
Barátaim felöltöztettek tér-

den alul érő ruhába, kivágása is 
elfogadható volt, és nagyon elé-
gedett voltam szép világoskék 
színével. Beléptem a templom-
ba, és elakadt a lélegzetem. Kivé-
tel nélkül mindenki fekete 
hosszú ujjú ruhában, fekete félci-
pőben, harisnyában, kendőben, 
a férfiak is talpig feketében. 
Úgy néztek rám, mintha földön-
kívüli lennék. Én meg arra gon-
doltam, történjen bármi, ottma-
radok. Természetesen minden 
rendben ment, ismerős éneke-
ket magyarul énekeltem, magya-
rul imádkoztam. A végén úgy 
éreztem, hogy befogadtak. Na-
gyon felemelő érzés volt.

San Marino, 
szintén 30 fok feletti meleg.

Tanulva az előzőkből vásárol-
tam egy hatalmas kendőt, me-
lyet ha a nyakamba kötök, leér 
a bokámig. Majd én megmuta-
tom nektek olasz emberek, 

hogy mi magyarok is tudunk vi-
selkedni, alkalmazkodni. Mire 
autóbusszal felértünk a szédítő 
magasságba, nekem már min-
den bajom volt. Tériszonyom 
van nekem még a kis sámlin is. 
Nagyon szép kis mini állam, kö-
rüljártuk, megnéztünk mindent 
útikönyvvel a kezünkben. A 
templomhoz érve hátizsákom-
ból elő akartam venni a szép csi-
nos  kis kendőcskémet, nem ta-
láltam. A lépcsőre kipakoltam 
mind az egy szendvicsemet, az 
üdítőitalt, esőköpenyt, egy ki-
sebb kirakodóvásárt csináltam, 
mire rájöttem, hogy a kendő a 
szállodában maradt. Sírva fakad-
tam  a méregtől. Egyik férfitár-
sam megsajnált, és rám adta az 
ingét, igen ám, de a térdnadrág 
sem templomba való öltözék. A 
mai napig sajnálom, hogy azt a 
gyönyörű templomot csak ké-
pekről, és csak kívülről sikerült 
megnéznem.

Palermótól Velencéig
Többször is írtam, hogy sok-

éves utazásunk során sok érde-
kes esemény történt velünk. 
Nem lehet mindig a rosszra 
visszaemlékezni, még akkor 
sem, ha  valaki mindig fogja a ke-
zünket, vigyáz ránk. Szerintem 
a mi őrangyalunknak rendkívül 
sok dolga van, de hiszünk ben-
ne, és tudjuk, hogy velünk van 
mindig mindenhol.

Hotelvonat. Csak hálókocsik-
ból álló szerelvény, ilyenen még 
nem utaztunk, alig vártuk hogy 
belülről is lássuk. Sajnos a sza-
badjegyünk csak hálókocsi pót-
jeggyel volt érvényes, de oda se 

neki, hosszú az út, és 
nagyon jókat tudunk 
aludni éjszaka egész 
napos csavargás után. 
Amióta barátnőmet 

kirabolták, házirendünk 1.sz. §-
a, hogy értékeinket – menet-
jegy, pénz, útlevél – a nyakunk-
ba akasztva hordjuk egy kis ta-
sakban. Legnagyobb szerencsét-
lenségemre  mindannyiunk 
hálókocsi pótjegye az én nya-
kamban volt, gondosan a nyári 
ruhám alá rejtve.  Ha hálókocsi-
ban utazunk, felszállás, elpako-
lás után a menetjegyünket az 
utaskísérő az út elején elveszi, 
hogy éjjel ne zavarjon minket 
egy esetleges új kalauz, vagy el-
lenőr.

Nagy a valószínűsége, hogy a 
mi utaskísérőnk nem nézte ki 
belőlünk, hogy nekünk is lehet 
érvényes jegyünk, már felszál-
lás előtt kérte tőlünk az oda szó-
ló jegyet. Táska a földre, benyúl-
tam a ruhám alá, odaadtam ne-
ki a jegyet, és máris felvettem a 
két táskámat a két kezembe, 
hogy felszálljak. Igen ám, de ő 
csak látni akarta, a begyűjtés ké-
sőbb történt már indulás után. 
Mivel látta, hogy mindkét ke-
zem tele, gondolkodás nélkül 
nyúlt a nyakamba a ruhám alá, 
a tasakba betette a jegyet, utá-
na vissza a  tasakot a ruhám alá. 
Földbe gyökereztem. Ő szintén. 
A társaim a hátam mögött neve-
tésbe törtek ki, míg én percekig 
farkasszemet néztem a meg-
szeppent kalauzzal.  Szerintem 
nem sértődött volna meg, ha 
kap egy pofont, de láttam rajta, 
hogy jobban meg van ijedve, 
mint én. Végül én is elnevettem 
magam, és láttam  szerencsét-
len arcán a megkönnyebbülést.

Folytatás az utolsó oldalon

Olaszországi sziporkák
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A Szentatya 
imaszándéka 

2010. június hónapra

Általános: Hogy minden nemzeti és 
nemzetközi intézmény arra törekedjék, 
hogy az emberi életnek megbecsülést 
biztosítson megfoganásától a természe-
tes befejezéséig.

Missziós: Hogy Ázsia egyházai, ame-
lyek „kisded nyájat” alkotnak a nem ke-
resztény népességek között, tudják átad-
ni az evangéliumot, és örömmel tegye-
nek tanúságot Krisztushoz való 
tartozásukról.

Naptár 2010. június hónapra
Június
7. 19:00 Katekumen csoport összejövetele
9. 19:00 Bibliaóra
11. 7:00 Szentmise Jézus Szíve főünnepén

17:00 Katolikus iskola ballagása
12. 16:30 Nászmisés esküvő:

Dr. Éva Béla Tibor-Maczkó Judit
13. 8:30 Évzáró szentmise - TE DEUM

16:00 Ovis mise
14. 19:00 Egyházközségi képviselőtestület gyűlése
15. 9:00 Katolikus iskola évzáró szentmiséje
19. 10:00 Papszentelés Pécsett
26. 15:00 Szeretetláng imaóra

19:00 Taizéi imaóra Vokányban

Július
1. 6:00 Szentmise, 24 órás szentségimádás
2-4. 29. Máriagyűdi Ifjúsági Találkozó
2. 6:00 Litánia, szentségeltétel

19:00 Elsőpénteki szentmise
3. 15:00 Rózsafüzér

16:00 Seniorok szentmiséje
4. 17:30 Rózsafüzértitok-csere, szentségimádás

A Siklósi Római Katolikus 
Egyházközség kiadványa. 

Kereskedelmi forgalomba nem kerül. 
Felelős szerkesztő: 

Szép Attila plébános
www.siklosiplebania.hu

Folytatás az előző oldalról

Reggel, már Velence közelében jött, 
hozta a reggelit, megkérdezte tőlem, hogy 
kávét kérek, vagy teát. Válasz jó magyar 
módra: kávét és teát. Szó nélkül hozta 
mind a kettőt az egész csapatnak.

Szívből kívánom az összes utazónak, ke-
resztény testvéreimnek, hogy utazásuk 
közben ennél nagyobb baleset soha ne tör-
ténjen velük.

Erdősi Magdolna
Vasárnapi hirdetés
„Virág Ferenc pécsi megyéspüspök úr megbízott a 

siklósi plébánia ideiglenes vezetésével. Amennyiben tő-
lem telik mindent megteszek, hogy a hitélet eddigi len-
dületéből semmit se veszítsen. Ebben a munkában a 
kedves siklósi hívek bizalmát nem nélkülözhetem, azért 
kérem bizalmukat és támogatásukat. Mindenek előtt a 
buzgó asszonyokhoz és leányokhoz fordulok, hogy a 
templom tisztaságáról és díszítéséről gondoskodjanak. 
Kérek valakit, aki az ostyasütést vállalná, mert ezután 
helyben kell erről is gondoskodnunk. A hivatalos ügye-
ket szentmisék után a plébániai irodában jelentsük. Más 
időpontban ugyanis bizonytalan az itt-tartózkodásom. 
A legszükségesebb költségek fedezésére a csengő per-
selybe és a Szent Antal oltáron elhelyezett perselybe ké-
rem a kegyes adományokat. A többi persely még nem 
használható. Ma este 7 órakor litánia.”

Így hirdetett 1950. június 25-én Gyimesi Vilmos 
adminisztrátor, mikor egyedül maradt a plébánia 
lelkipásztori ellátására. 

Folytatás az első oldalról

Jézus, kit csak rejtve szemlélhetek itt! 
Mikor lesz, hogy szomjas vágyam jóllakik? 
Hogy majd fátyol nélkül nézve arcodat, 
leljem szent fényedben boldogságomat!  

Babits Mihály fordítása




