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Október 25-én reggel a Szent Márta-házban bemutatott szentmisén a Szentatya a 
kiengesztelődés szentségéről elmélkedett. Kiemelte: a gyónás azt jelenti, hogy 
őszinte szívvel, a gyermekek tiszta lelkületével indulunk el a Jézus szeretetével való 
találkozásra, elfogadva a szégyen kegyelmét, amely megérezteti velünk Isten 
bocsánatát.

Sok felnőtt hívő számára kibírhatatlan erőfeszítést jelent, hogy meggyónja bűneit egy papnak. 
Végül inkább kerülik a gyónást, vagy olyan szenvedést jelent, hogy az igazság pillanata a 
képmutatás gyakorlatává válik. Szent Pál a Rómaiakhoz írt levelében (7,18–25a) éppen az 
ellenkezőjét teszi: nyilvánosan elismeri a közösség előtt, hogy testében nem lakik a jó. 
Kimondja, hogy rabszolga, aki nem a jót teszi, amit akar, hanem a rosszat, amit nem akar. Ez 
előfordul a hitéletben is, amikor jót akarok tenni – hangzott el a pápa elmélkedésében.

Ez a keresztények harca. Mindennapos küzdelmünk. Nincs mindig bátorságunk ahhoz, hogy 
Pálhoz hasonlóan beszéljünk erről a harcról. Mindig az önigazolás útját keressük, mondván: 
„mindnyájan bűnösök vagyunk”. Ez a mi drámai küzdelmünk. Ha ezt nem ismerjük fel, akkor 
soha nem részesülhetünk Isten bocsánatában. Mert ha bűnösnek lenni csak egy szó, akkor 
nincs szükségünk Isten bocsánatára. Ha azonban valóság, amely rabszolgává tesz bennünket, 
akkor szükségünk van az Úr szabadításának erejére. Pál – hogy kiutat találjon – megvallja a 
közösségnek vétkét, bűnre való hajlamát. Nem rejti el – emelte ki a pápa.

Az Egyház mindenkit arra hív, hogy alázatos vallja meg bűneit. Isten nagyobb dicsőségére, 
elismerve, hogy Isten üdvözít minket. Ezért megyünk el gyónni testvérünkhöz, a paphoz, hogy 
úgy cselekedjünk, mint Pál.

Egyesek azt mondják: én Istennek gyónok. Ez könnyű, olyan, mintha e-mailben gyónnál – 
fogalmazott a Szentatya. Isten messze van, én elmondom a mondanivalómat, nincs 
szembesülés, nincs négyszemközti beszélgetés. Pál szemtől szembe vallja meg testvéreinek 
gyengeségét. Mások elmennek gyónni, de olyan légies dolgokat gyónnak meg, amelyeknek 
nincs semmi konkrét tartalmuk. Olyan, mintha nem is gyóntak volna. Bűneink megvallása a 
gyónásban nem olyan, mint egy pszichiátriai kezelés, nem is olyan, mintha egy kínzókamrába 
mennénk. Azt mondom az Úrnak: Uram, bűnös vagyok. És konkrétan felsorolom, hogy miért.

Konkrétan, becsületesen és őszinte bánattal gyónjuk meg bűneinket – buzdított Ferenc pápa. 
Nincsenek alternatív kerülőutak, csak egy út van, amely Isten bocsánatához vezet.

A pápa a gyermekek példájának követésére hív. Kifejti: a kicsik rendelkeznek ezzel a 
bölcsességgel; amikor gyónni jönnek, soha nem általánosságban beszélnek. ’Atyám, ezt és ezt 
a rosszat tettem a nagynénémnek, ezt a szót mondtam – és kimondják a szót. Mindig az 
igazság egyszerűségével rendelkeznek. Mi afelé hajlunk, hogy elrejtsük nyomorúságaink 
valóságát.

Amikor meggyónjuk bűneinket, és azok Isten színe elé kerülnek, érezzük a bűnbánat 
kegyelmét. Isten előtt szégyellni magunkat: kegyelem. Kegyelem azt mondani: szégyellem 
magam. Gondoljunk Péterre, aki Jézusnak a tónál tett csodája után így szól: Uram, távozz 
tőlem, mert én bűnös ember vagyok. Szégyellte bűnét Jézus Krisztus szentsége előtt – 
hangzott el a pápa péntek reggeli homíliájában.

Vatikáni Rádió/Magyar Kurír

Őszinte gyónásra buzdít a pápa
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Elhunyt Szentgyörgyváry Károly, gyászol a Máltai 
Szeretetszolgálat

 
Október 20-án, hosszan tartó betegség után elhunyt Szentgyörgyváry Károly, a 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat dél-dunántúli régiójának vezetője.

1949-ben született Siklóson, Esztergomban a ferenceseknél érettségizett 1967-ben, majd 26 
évig főápolóként dolgozott a pécsi mentőszolgálatnál. 1995-től másfél évtizeden át volt 
hitoktató, 1994-től a Máltai Szeretetszolgálat régióvezetője. Nagycsaládból származott és 
maga is nagycsaládos volt, öt fiúgyermeket nevelt fel.

A Máltai Szeretetszolgálat pécsi csoportja és dél-dunántúli régiója hálával, szeretettel 
emlékezik rá: „ 1995 óta igazi máltai, keresztény segítő lelkülettel és nagyon gyakorlatias 
intézkedésekkel fogta össze és vezette a régió csoportjait. Betegsége egy éve támadta meg, de 
a műtét, kezelések elviselése mellett is emberfeletti munkát végzett a szeretetszolgálat pécsi – 
Janus Pannonius utcai – épületének felújításában. Szomorú, hogy az elkészült gyönyörű 
házrészre éppen a fekete zászló került ki elsőként.

Karcsi lelke mélyéig igazi hívő keresztény és igazi tevékeny máltai volt. „Hiányozni fog, 
csaknem pótolhatatlan” – írják megemlékezésükben.

Egy 2012-es interjúban, amikor elkötelezettségének okáról kérdezték, így válaszolt: „Az 
embert és az életet a legfontosabb értéknek tartom. Másrészt senkit nem úgy ringatott az 
édesanyja, hogy ’na te kis bankrablóm’, mindenkiben ott rejlik egy szikrányi rész a Teremtőből, 
s Neki szolgálni úgy hiszem, a legszebb,  legizgalmasabb feladat.”

Magyar Kurír
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Hirdetés

Már 10 éve, hogy Advent 1 vasárnapja előtti szombaton, közös áhítat, igehirdetés 
keretében gyújtjuk meg a város számára az első adventi gyertyát.
Ebben az évben, ez az alkalom, november 30-án szombaton, 14 órakor lesz a volt pártház 
(ma Szolgáltatóház) előtt álló fakeresztnél.

Hívunk és várunk mindenkit.

a cserkészcsapat nevében:
Tóth János
cspk 
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      Hol van az Isten?

    Borbála egy decemberi napon vonattal utazott szüleivel és testvéreivel a nagymamához.
Erősen havazott, alig lehetett látni valamit a tájból. Útközben beszélgetésük során vallási 
dolgokra terelődött a szó. Számukra ez egészen természetes volt, bár többször 
megtapasztalták, hogy beszélgetésük hallgatói furcsán néznek rájuk ilyenkor. Most is hasonló 
történt.

 A vasúti kocsi fülkéjében a velük szemben ülő férfi az első pillanattól kezdve gúnyos mosollyal 
követte a beszélgetést, s egyértelműen látszott rajta, hogy nem hisz Istenben és egészen 
másként vélekedhet ezekről a kérdésekről. Nem kihallgatta a beszélgetésüket, hanem 
akaratlanul lett annak fültanúja. Illendőségből nem szólt bele a szülők és gyerekek 
beszélgetésébe, de nem lehetett tudni, hogy meddig tart a türelme és mikor fog elszakadni 
nála a cérna.

 Egy idő után elővett a táskájából egy szelet csokoládét, éppen olyat, ami egyébként Borinak is 
a kedvence volt. Már majdnem bontotta, hogy megegye, amikor hirtelen más ötlete támadt .A 
lány elé tartotta a csokit és megszólalt:
-Kapsz tőlem egy szelet csokoládét, ha megmondod, hogy hol van az isten.

Hirtelen megfagyott a levegő. Hát mit válaszolhat egy tizenkét esztendős, jólelkű lány egy 
ilyen kérdésre? Milyen bizonyítékot tudna mondani egy hitetlennek Isten létezéséről? A 
hittanból megtanulta, hogy Isten mindenütt jelen van, de ez a kérdező férfi számára nem 
sokat mondhat.

A szülők megdöbbenésükben azonnal elhallgattak, s a lányukra néztek, miközben a férfi 
továbbra is gúnyos tekintettel Bori előtt lóbálta a finomságot, várta a feleletet.

A kislány elgondolkozott egy pillanatra, de nem jött zavarba. Nem állt szándékában 
megszégyeníteni azt, aki őt és a családját nyilvánvalóan meg akarta szégyeníteni. Tudta, hogy 
okos feleltet kell adnia ebben a helyzetben. Elővette a hátizsákját, amelyben az öccse és az ő 
számára éppen ugyanolyan csoki lapult, mint amilyet a férfi felkínált neki kissé furcsa módon.
Amikor előkerült a hátizsákból a két szelet csoki a kisöccsében, Marciban megállt a lélegzet. 
Vajon mit talált ki a nővére? Csak nem akarja megenni mindkettőt?

 Eközben Bori a két csokit tenyerén nyugodtan a férfi elé tartotta és kedves hangon így szólt:
-A bácsi kap tőlem két szelet csokoládét, ha megmondja, hogy hol nincs az Isten.

A férfi arcáról hirtelen lefagyott a gúnyos mosoly a megdöbbenéstől. Marci elégedetten 
hátradől és kifelé nézegetett a vonat ablakán. Ő már tudta, hogy a csokija biztonságban van.
A férfi erre a válaszra egyáltalán nem számított és bizony nem tudott mit mondani. Lehajtotta 
a fejét és gyorsan a zsebébe rejtette a csokit. 
A következő városban szállt le a vonatról. Marci az ablakból figyelte, hogy a lábnyomát 
pillanatok alatt befújta a hó.

                                   ( Horváth István Sándor atya: A hit ajándéka című könyvéből)

Kedves Gyerekek!
Ha tetszett  a történet,  rajzol jatok ró la egy szép képet,  
és adjátok le a sekrestyében Zoli atyának vagy Márkónak.
A legszebb rajzokat a gyermekmisén meglepetéssel jutalmazzuk.

Szabó - Kakas Szilvia
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A Siklósi Római Katolikus Plébánia kiadványa. 
Kereskedelmi forgalomba nem kerül.

Felelős szerkesztő: Dohány Zoltán plébános 
www.siklosiplebania.hu

Novemberi programjaink:
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November 1. Péntek /MINDENSZENTEK ÜNNEPE/(Parancsolt ünnep)
                                           

November 2. Szombat/HALOTTAK NAPJA/
                                             

November 3. Vasárnap        
                                           
November 4. Hétfő   
                                    
   
November 7. Csütörtök       

November 8. Péntek          

                                           

November 9.Szombat          

November 10. Vasárnap     
                                            

November 13. Szerda         

November 17. Vasárnap      

November 24. Vasárnap      
                                             
                                          
November 27. Szerda          

November 30. Szombat   

14 órakor Szentmise a nagyharsányi temetőben. 
16 órakor Szentmise a siklósi temetőben.

14 órakor Szentmise Nagytótfaluban a temetőben.
18 órakor Szentmise a rózsafüzér társulat élő és elhunyt tagjaiért.

16 órakor Szentmise Kisharsányban.
                                              
A szentmise reggel 7 órakor lesz!!!
19 órakor a Katekumen csoport találkozója lesz a plébánián.
                                            
6 óra Szentmise az Oltáriszentség tiszteletére.
24 órás szentségimádás.

6 óra  Litánia és szentségbetétel.
18 óra Szentmise elhunyt testvéreinkért és a rózsafüzér társulat 
elhunyt tagjaiért.
19 óra a Szent Egyed közösség imaórája a templomban.
Az imaóra után agapé és beszélgetés a plébánián.
                                           
14 óra Imaóra a templomban.
15 óra Szentmise a fatimai Szűzanya tiszteletére.
 A szentmise után agapé a sekrestyében.

16 órakor Óvodás és családos szentmise.
17 órakor Rózsafüzér titokcsere és szentségimádás.

18 óra 45 perc Bibliaóra a siklósi plébánián.

16 órakor mise Nagytótfaluban.

Országos templomi gyűjtés a Karitász javára.
16 órakor Szentmise Kistapolcán.
                                          
18 óra 45 perc Bibliaóra a plébánián.

14 óra Adventi Keresztállítás a szolgáltató háznál.
15 óra 30 perc Szeretetláng imaóra a templomban.
19 óra Taize-i imaóra Vokányban.

2013. novemberi imaszándékok

Általános:(Szenvedő Papok) Hogy azok a papok, akik nehézségeket élnek meg, bátorítást 
nyerjenek szenvedésükben, támaszt kételyeikben és megerősítést hűségükben.

Missziós szándék:(Latin-amerikai egyházak) Hogy Latin-Amerika egyházai, a 
földrészükön folyó misszió gyümölcseként, küldjenek misszionáriusokat más 
egyházakba.


