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A SIKLÓSI KATOLIKUS PLÉBÁNIA TÁJÉKOZTATÓJA

„Halló, itt Ferenc pápa”

Megválasztása óta Ferenc pápa számos telefonhívást intézett barátai, de ismeretlenek felé is, 
ahogy erről korábbi cikkünk is beszámolt. A Szentatya olyan embereket hív fel, akik 
megosztották vele problémáikat. Ezzel a közvetlen kommunikációval a pápa olyan szokást 
honosított meg, mely eddig ismeretlen volt a Vatikánban.

Az argentin érsek bevezette a „meghallgatás óráját”, ami azt jelentette, hogy minden reggel 7 
és 9 óra között fogadta a hozzá tartozó papok telefonhívásait. Elérhető pápánk van tehát, aki 
elérhető egyházat szeretne, olyat, amitől minden klerikalizmus távol áll. „Olyanoknak kell 
lennünk, mint bárki más” – nyilatkozta a pápa az újságíróknak a riói ifjúsági világtalálkozó után 
Rómába tartó repülőgépen. A papokat pedig arra kérte a húsvéti olajszenteléskor, hogy 
legyenek pásztorok a nyáj között, olyan közel hozzájuk, hogy „érezzék bárányaik illatát”.

És ez nem kommunikációs stratégia a részéről: Ferenc pápának lételeme az emberekkel való 
kapcsolattartás. Olyannyira, hogy azt mondta, azért nem foglalja el a pápai lakosztályt, mert 
képtelen lenne megszokni, hogy egyedül lakjon egy ekkora palotában. „Számtalanszor 
sétálnék szívesen Róma utcáin, de elfogadtam, hogy ez nem lehetséges” – nyilatkozta az 
újságíróknak a Rióból hazafelé tartó repülőn.

La Croix/Magyar Kurír

Idén is lehet pályázni a Szent Imre-ösztöndíjra

A Katolikus Központi Alapítvány pályázatot hirdet a Szent Imre ösztöndíj elnyerésére. 
Pályázhat minden 9–12. osztályos középiskolás, vagy felsőoktatási intézményben nappali 
tagozaton, első diplomás képzésben részt vevő, magyarországi tanintézményben tanuló 
katolikus fiatal.
A pályázatok elbírálása elsősorban a tanulmányi eredmény, az egy főre jutó jövedelem, a 
testvérek, eltartottak száma, a hitoktatásban és a közösségi életben való részvétel alapján 
történik. Döntés és kiértesítés 2013 decemberében várható.
Az ösztöndíjat egy tanévre lehet elnyerni. A kuratórium döntése után az Alapítvány az 
ösztöndíjassal szerződést köt az ösztöndíj folyósításának feltételeiről. A megkötött szerződés 
egy tanulmányi évre szól. Az ösztöndíj újabb pályázat alapján ismételten elnyerhető. A 
kuratórium határozata értelmében nem fogadható el annak a pályázata, aki az előző évi 
ösztöndíj-szerződésben foglalt kötelezettségének nem tett eleget.
Pályázni kizárólag pályázati űrlapon lehet. Nyomtatványt bélyeggel ellátott válaszborítékkal 
az alapítványtól lehet igényelni, vagy a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia honlapjáról is 
letölthető. A pályázathoz csatolandó az oktatási intézmény vezetőjének, a helyi 
plébánosnak,hitoktatónak az ajánlása. Információ:1/342-6959(munkaidőben). 

A pályázatokat szeptember 20-ig kell benyújtani postán a Katolikus Központi Alapítvány 
címére: 1071 Budapest, Városligeti fasor 45. A borítékra kérik ráírni: „Ösztöndíj pályázat”. 
Csak a határidőre beérkezett és pontosan kitöltött pályázatokat tudják elbírálni. A kiértesítés 
postázásához a pályázat mellé bélyeggel ellátott, megcímzett válaszborítékot kell csatolni. A 
pályázatokat nem őrzik meg és nem küldik vissza – olvasható a pályázati űrlapon.

Magyar Kurír
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2013. szeptemberi imaszándékok

Általános szándék: Hogy korunk emberei, akiket eláraszt a zaj, fedezzék fel újra a csend 
értékét, és tudjanak hallgatni Isten meg a testvérek szavára.
 
Minden kultúra ismer bölcs mondásokat a csend értékéről. A csend aranyat ér. A csend 
összekapcsol bennünket a múlt meg a jövő nemzedékekkel.
Nem passzív vagy üres valami a csend, nem is a beszéd vagy a szavak hiánya; igazában pozitív 
és tevékeny hang, amely táplálja a gondolatot, az eszmélődést. A zaj, a hangoskodás énünk 
legértékesebb rétegének félreismerése. Gyakran kínos dolog becsületesen szembesülni 
legmélyebb énünkkel; ilyenkor menekülünk a zajongásba.
 
A csendre való készség ellenőrzi nyelvünket, beszédre irányuló hajlandóságunkat. Különösen 
fontos a hallgatni tudás harag vagy egyéb izgalmi válság időszakában, akár engem, akár a 
másikat izgatja ez a válság. Megvan az ideje a beszédnek, és megvan az ideje a hallgatásnak.
A csend kedvező tényezője az odafigyelő meghallgatásnak. Kincset birtokol az, aki tud 
meghallgatni. Ez a türelmesen hallgató alapmagatartás komolyan hiányzik világunkból. Isten 
népének figyelő hallgatással tartozunk.
 
Az emberi kapcsolatokban döntő fontosságú a csendes meghallgatás. A csend segíti a 
gondolatot, a megfontolást. Helyes beszélgetésnek részét alkotják a hallgatás pillanatai.
 
A Legfőbb Te keresése, a vele való kapcsolat megtalálása feltételezi a csendes magunkba 
tekintést. Ki vagyok én? Kicsoda Ő?
A nyugalom, a csend lehetővé teszi, hogy a szellemi, a lelki elem kormányozza a fizikai, testi 
elemet; az a tény viszont, hogy beszélek-beszélek, lényem fizikai elemének adja meg az 
irányító szerepet. Pontosabban fogalmazva: szellemi/lelki életünket jobban segíti a csend, 
mint a zaj; ezért a test számára szintén semmi sem jobb, mint a csend.
 
Szókratész szerint olyan élet, amelyre nem reflektálunk, nem éri meg, hogy éljük. Az 
ószövetségi bölcs szerint: „Sok beszéd nem marad hiba nélkül; az az okos ember, aki féken 
tartja ajkát.” (Péld 10,19.)
 
Határozzunk meg magunknak olyan pillanatokat, amikor egyedül vagyunk önmagunkkal és 
gondolatainkkal; ez segít belső világunk elmélyítésére. A leggazdagabb ima nem az, amikor 
minél többet beszélünk el Istennek, hanem az, amikor bensőségesebben hallgatunk Istenre.
 
(Ujah Gabriel Ejembi, zimbabwei jezsuita teológiahallgató nyomán)
 
 
Missziós szándék: Hogy azok a keresztények, akik a világ számos vidékén üldözést 
szenvednek, tanúságtételükkel lehessenek Krisztus szeretetének prófétái.
 
Nyugat-Nigériában a muzulmánok 2008 óta lépnek fel erőszakos fenyegetőzéssel a 
keresztények ellen. Az ország nagyjából muzulmán északra és keresztény délre oszlik. 2011-
ben a fenyegetés súlyosbodott a Madalla város egyik katolikus templomában összegyűlt 
katolikus közösség elleni bombatámadással; 45 halálos áldozata lett. Ezt a tragédiát több más 
hasonló merénylet követte, és ezekben ezernél többen haltak meg. E merényleteket a 
keresztények se nem érdemelték, se nem provokálták.
 
Felvetődött a kérdés: hogyan viselkedjenek a hívek? Néhány lelkipásztor szerint megtorlással. 
A katolikus püspöki kar önuralomra és imára buzdított; az Úr azt ígérte, hogy mindenkinek 
megfizet érdeme szerint, és a bosszút saját magának tartotta fenn.
 
Nagyszámú keresztényt, főleg nőket és gyermekeket, ürítettek ki Észek-Nigériából; meglepő 
módon az érintett zónákban maradt keresztények lelkesedését mégsem érte érezhető 
elhidegülés. A déli országrész keresztényei pedig továbbra is békésen elviselik az északi 
(jórészt muzulmán) lakosokat, és hagyják, hogy szabadon foglalkozzanak ügyeikkel az ő déli 
hazájukban.
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Szeptemberi programjaink:

Szeptember 1.   Évközi 22. Vasárnap

   
Szeptember 2. Hétfő  
                            
Szeptember 5. Csütörtök    

                  
Szeptember 6. Péntek     

16 óra Szentmise Kisharsányban
16 óra 30 perc Rózsafüzér titokcsere és szentségimádás.

19 óra a Katekumen csoport összejövetele a plébánián.

6 óra  Szentmise az Oltáriszentség tiszteletére.
24 órás szentségimádás a templomban.

Elsőpéntek-18 óra  Szentmise a rózsafüzér társulat élő és
elhunyt tagjaiért.
17 óra 30 perctől – 19 óráig Gyermekklub a máriagyűdi
plébánián.

Húsvétra újabb bombamerényletet ígértek és hajtottak végre. A plébániai közösségek 
azonban nyugodtan készítették és végezték nagyheti és húsvéti ünnepléseiket. Ezekben a 
támadásokban a saját keresztjüket, valamint hitük és Istenbe vetett bizalmuk próbatételét 
látják. Isten szerető szándékot valósít meg, és az ember javának előmozdítását végzi ezekben 
a vészes eseményekben, azok javát építi, akik őt szeretik (vö. Róm 8,28). Akik életüket adják, 
úgy járnak, mint a búzamag: bőséges aratást készítenek elő.
 
Sok más országban folyik ugyanaz, ami Nigériában. Minket mindnyájunkat imára hív: az 
üldözöttek legyenek Krisztus szeretetének prófétái.
 
(Dr. Chudi Nwoye nigériai orvos nyomán)
Nagy Ferenc SJ

Igény van a katolikus társkereső honlapra

Féléves fennállása alkalmából készített mérleget a párKatt.hu katolikus társkereső honlap. 
Eredményeik – a napi átlagos 20 új látogató, a 3500 a regisztrált felhasználó – azt mutatja, hogy a 
hasonló értékrendű és gondolkodású emberek örülnek ennek az új kapcsolatteremtési 
lehetőségnek.

Fél év telt el azóta, hogy február 14-én, Valentin napon elindult a párKatt.hu online katolikus 
társkereső honlap. Ez alkalomból az oldalt működtető csapat rövid áttekintést adott az eddigi 
tapasztaltakról.

Indulásuk óta naponta átlag 20 új tag jelentkezik be a honlapon, ami azt jelenti, hogy mára már 
több mint 3500 a regisztráltak száma. Akik pedig teljes jogú hozzáférést szereztek a honlaphoz – 
kitöltöttek minden szükséges mezőt és választottak az előfizetési lehetőségek közül – azok száma 
meghaladja a nyolcszázat. A nők és férfiak aránya az összes felhasználót tekintve 60–40 százalék. 
A legnépesebb csoport a 30–40 évesek korosztálya, ahol a nő-férfi arány 55–45 százalékra 
módosul.

Több rendezvényt is szerveztek, játékos ismerkedési esteket, evezőstúrákat, gyalogos és buszos 
kirándulásokat, játékos ismerkedési hétvégét, és az volt a tapasztalatuk, hogy a fél- és egynapos 
rendezvények rendkívül népszerűek, az ennél hosszabb programok viszont kevésbé.
A továbbiakban is folytatják a programszervezést. Lesznek kirándulások, ismerkedési 
lehetőségek. Október 18. és 20. között a MÉCS Családközösségek szervezésében MÉCS Napok 
társkeresőknek rendezvényre kerül sor.

párKatt.hu/Magyar Kurír



BEKÖSZÖNTO

BEKÖSZÖNTO

    

Szeptember 7. Szombat     

                    
Szeptember 8. Évközi 23. Vasárnap   
 
Szeptember 9. Hétfő     
                         
Szeptember 13. Péntek     

                   
                                                                               
Szeptember 14. Szombat  
                   

Szeptember 15. Évközi 24. Vasárnap  

15 óra Imaóra a templomban. 
16 óra Szentmise a fatimai Szűzanya tiszteletére.
 A szentmise után agapé a sekrestyében.

16 óra Gyerekmise.

19 óra Testületi ülés a plébánián.

9 óra Dr. Udvardy György pécsi megyéspüspök úr szentmisét 
mutat be Pécsett  a Havihegyen. 
Erre a szentmisére Lőrincz Sándor c. apát, tb esperes,
volt siklósi káplán, szeretettel hívja és várja a siklósi kedves
híveket!
17 óra 30 perctől – 19 óráig Gyermekklub a siklósi plébánián.

16 óra  Búcsúmise Kistapolcán.

8 óra 30 perckor Hittanos Veni Sancte szentmise.

18 órakor Egyházmegyei Koncert Pécsett a Kodály központban.
/Jelentkezési határidő: 2013. szeptember 16./

-A siklósi templomban szeptember hónapban hétfőn, szerdán, csütörtökön és pénteken reggel 7    
órakor kezdődnek a szentmisék.
-Keddi napokon nincs szentmise, de 15 órától imaórát tartunk a templomban.
-Szombaton 18 órakor kezdődik a szentmise, de elsőszombaton 16 óra a kezdési időpon
-Vasárnap 8 óra 30 perckor és 18 órakor vannak a szentmisék. A hónap második vasárnapján 16 
órakor tartunk gyermekmisét is.
-Az ettől eltérő időpontban kezdődő liturgikus programokat a fenti programrendben találhatja meg.

A Siklósi Római Katolikus Plébánia kiadványa.
Kereskedelmi forgalomba nem kerül.

Felelős szerkesztő: Dohány Zoltán plébános
www.siklosiplebania.hu

Szeptember 18. Szerda

Szeptember 20. Péntek                 

        
Szeptember 22. Évkozi 25. Vasárnap 
  

Szeptember 25. Szerda       
                   
Szeptember 26. Csütörtök  
                 
Szeptember 27. Péntek     
                  
Szeptember 28. Szombat 
                    

Szeptember 29. Évközi 26.Vasárnap

16 óra Szentmise Nagytótfaluban.

19 órától a Házas Hétvége mozgalom siklósi első csoportjának
összejövetele a plébánián.

17 óra 30 perctől – 19 óráig Gyermekklub a máriagyűdi                  
plébnián.

9 óra 30 perc Terménybetakarítási hálaadás és vigalom a 
Máriagyűdön.
16 óra Szentmise Kistapolcán.

19 óra Bibliaóra a plébánián.

19 óra Felnőtt hittan(Szentségfelvételre felkészítő) a plébánián.

17 óra 30 perctől – 19 óráig Gyermekklub a siklósi plébánián.

Plébániai zarándoklat Nagyatádra és Segesdre.
15 óra 30 perc Szeretetláng imaóra a templomban.
19 óra Taize-i imaóra Vokányban.

A Szentírás Vasárnapja.
16 óra  Búcsúmise Nagytótfaluban.


