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Újítsuk meg hitünket, életünket és templomtornyunkat.(2)

A karácsonykor meghirdetett plébánia programunk keretében már január végén szerettük volna
elindítani a Nikodémus órája elnevezésű lelki programunkat.
A zord időjárás azonban közbeszólt, így ez az óra sajnos elmaradt.
Nikodémusról tudjuk, hogy Jézus idejében a főtanács tagja volt, aki nagyon érdeklődött az ifjú Názáreti
Próféta személye és tanítása iránt.
Szent János evangéliumának 3. fejezete beszél arról, hogy Nikodémus csak éjszaka, titokban merte
felkeresni Jézust.
A párbeszédben, amit folytatnak az újjászületés kérdése kerül elő.
Nikodémus megtudja Mesterétől, hogy ez akkor is lehetséges, ha az ember már öreg, mivel Istennél
soha nincs későn. Jézus ebben a beszélgetésben mondja el a jól ismert mondatot: „Úgy szerette Isten a
világot, hogy Egyszülött Fiát adta oda érte, hogy mindaz, aki benne hisz el ne vesszen, hanem örök
élete legyen.”(Jn3,16)
A Nikodémus óráját olyan rendszeres plébániai programként szeretnénk meggyökereztetni, melynek
keretében idegen lelkipásztor látogat el hozzánk, akinél lehet gyónni vagy lehet vele (az újjászületés
lehetőségéről) beszélgetni.
Az alkalom időpontja mindig a hónap utolsó szombatja lesz, amikor 10 órától 12 óráig rendelkezésre áll
- a templomban - a meghívott vendég atya.
A fenti időpont meglehetősen alkalmatlan, talán nekünk mai embereknek egy kicsit olyan, mint
Nikodémusnak az éjszaka.
A legközelebbi időpont 2014. február 22. szombat lesz.
Meghívott vendégünk Gál Károly kozármislenyi plébános úr, de amennyiben a meghívást el tudja
fogadni, úgy lehetséges, hogy megtisztel bennünket jelenlétével Máger Róbert egyházmegyei
jegyző úr is.
Bátorítok mindenkit, hogy ezt a lehetőséget használjuk ki! Éljünk vele!
Programunk keretében februárban meglátogat bennünket Augustin Delouvroy atya, aki a Harmadik
Világ Szegényeinek Szolgái Missziós Mozgalom papja. Augustin atya misézni fog templomukban és
vetítéses előadást is tart. Az előadás után lehetőség nyílik a kötetlen találkozásra is.
Az előadás által új információkat fogunk kapni egyházunk lelki gazdagságáról.
Jöjjünk el minél többen erre a programra 2014. február 5-én, szerdán.
Nagy öröm azt gondolom valamennyiünk számára, hogy a templomtoronnyal kapcsolatos
adománykérés halló fülekre és készséges szívekre, lelkekre talált.
Szeretném ilyen formában is megköszönni a rengeteg gondolatébresztést és ötletet, amit kaptam a
toronnyal kapcsolatosan, de természetesen a konkrét adományokat is köszönöm!
Remélem, hogy lassan-lassan csekket is tudunk adni a kedves testvéreknek, de adományokat a
templomban erre a célra „lefoglalt” perselyben, a plébánia hivatalban, illetve a
11731001-20126742-00000000 számlaszámon is elfogadunk.
Mivel többen kérdezték most leírom, hogy többször, kisebb részletekben is lehet adakozni.
Nyilván az anyagi lehetősége a legtöbbünknek nem a legrózsásabb, de ahogy azt az év végi hálaadó
szentmisén is bátorkodtam említeni, az egyházat mindig a „szegény asszony két fillérje” tartotta fenn és
vitte tovább. Ezt a történelmi tényt figyelembe véve hirdettem meg jelenlegi programunkat is.
Dohány Zoltán
esperes-plébános
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Horváth István Sándor: Tiszta víz
Az öreg minden hajnalban vizet húzott a kútból. Tevékenységét az ablakból szokta figyelni nyáridőben
az unokája, aki szívesen töltötte nagyszüleinél vakációt és szívesen ébredt a kút reggeli zajára.
A vödör sebesen szaladt lefelé, majd csobbanás hallatszott a mélyből. Az öreg ekkor elkezdte tekerni a
kereket, felhúzni a vizet. A mozdulatai egy idő után hirtelen lelassultak, s ebből tudta a fiú, hogy a vödör
pillanatokon belül felbukkan a kút tetejénél. Így is történt. Az idős ember egyik kezével lecsendesítette a
himbálózó vödör mozgását, majd a kút peremére emelte. A vödör megnyugodott, ő pedig leült a kis
padra és imádkozni kezdett.
Így kezdődött számára minden reggel. Megszokott mozdulatok, az évek során begyakorolt cselekedet.
Nem múlt el nap, hogy ne húzott volna friss vizet a kútból.
Reggeli imájában a fiú nem akarta megzavarni, aki ekkor már a tornácon állt pizsamában. Csak amikor
felemelkedett a kút melletti padról és éppen inni készült, szaladt oda hozzá:
Jó reggelt, nagypapa, én is kérek inni a friss vízből!
Ihatsz belőle, de tudod, hogy előbb imádkozni szoktunk.
A fiú leült, s imádkozni kezdett, pontosan úgy, ahogyan pár perce nagyapjától látta.
Közben ő a bögrével merített a vízből, odaült a gyerek mellé, s mikor az befejezte az imát, kezébe adta.
Lehunyt szemmel ivott a vízből.
Az imádkozás olyan, mint amikor vizet húzunk a kútból. Ha nem merítenénk belőle mindennap, a
víz megromlana, s a kút lassan meghalna. De ha naponként merítünk, állandóan friss, élő marad a vize.
Lelkünk mélyéről mindennap élő szó, megújuló érzés emelkedik felfelé.
A fiú szívének mindhárom jólesett: a friss víz, a bölcs szó, és a reggeli ima.
Majd az öreg is ivott.
Szauer Ágoston: Sejtés
Villany gyúl,
porhó száll,
házak közt
füst kószál.
Sárgálló
ablakban
csendnél is
halkabban,
függönynél
nagy, halk árny –
mozdult egy
angyalszárny.

Kedves Gyerekek!
Ha tetszett a történet, rajzoljatok róla egy szép képet,
és adjátok le a sekrestyében Zoli atyának vagy Márkónak.
A legszebb rajzokat a gyermekmisén meglepetéssel jutalmazzuk.
Szabó-Kakas

Szilvia

2014. Februári imaszándékok
Egyetemes imaszándék:(Idősek) Hogy az idős emberek bölcsességét és tapasztalatát elismerjük az
Egyházban és a társadalomban.
Az evangelizálásért végzett imaszándék:(Együttműködés az evangelizálásban) Hogy a papok,
szerzetesek és világiak nagylelkűen együttműködjenek az evangelizációs küldetésében.
A siklósi Kanizsay Dorottya Cserkészcsapat köszöni a Harkányi Gyógyfürdő Zrt dolgozóinak és vezetőinek
azon támogatását, hogy csapatunk tagjaival úszó foglalkozásokat tarthattunk és tarthatunk náluk.
Tóth János
cspk
A Siklósi Római Katolikus Plébánia kiadványa. Kereskedelmi forgalomba nem kerül.
Felelős szerkesztő: Dohány Zoltán - plébános www.siklosiplebania.hu
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Társkeresők hétvégéje Máriabesnyőn

Társkeresők hétvégéje Máriabesnyőn, a Mater Salvatoris lelkigyakorlatos házban 2014. április 04-06
(péntek estétől vasárnap kora délutánig) a TK Munkacsoport szervezésében
2004 tavasza óta szervezünk olyan programokat, találkozási lehetőségeket, ahol hívő katolikus
lányok és fiúk, nők és férfiak részére ismerkedési lehetőségeket teremtünk. Célunk nemcsak a
velünk kapcsolatba kerülő emberek egyéni boldogságának a szolgálata, hanem a hívő keresztény
családok születésének elősegítésével szeretnénk segíteni az Egyház építését is.
Ennek a tevékenységnek részeként szeretettel hívunk minden érdeklődőt társkereső hétvégénkre. A
találkozónkon lesznek beszélgetések, játékok, némi lelki program és sok ismerkedési lehetőség. Ez
már a negyedik ilyen rendezvényünk lesz. Az előző hétvégéinkből több házasság született…
Várunk minden olyan egyházilag szabadállapotú, hívő fiút és lányt, férfit és nőt, aki elmúlt 25 éves és
kb 50 évnél nem idősebb.
A meghívó és a jelentkezési lap
Jelentkezési határidő: 2014. február 15.

letölthető

a

www.rktkoldal.uw.hu

helyről.

(A TK Munkacsoport egyéb programjairól az rktkinfo@freemail .hu címre történő bejelentkezéssel
lehet értesülni.)

Saul megértése
Árokszélen mohás kőfeszület elosonva napnyugtakor,
vétséget ragályos fertőt palástolni hajnalkor pirkadatkor,
Önmagunkba nézni lesütött könnyes bánatos bús szemekkel,
menni a kitaposott ösvényen mázsás teherként vétekkel.
Napnak fénylő sugarait megváltásként reménykedve várni,
kormos éjszaka kósza álmát jelenre valóra váltani!
Felhők suhogását ringatózó piheként délnek szellőjét,
tengernek tűzokádó vulkánnak megfeszült bőszült erejét.
Mily félénkek lettünk?-mint a kietlen dohos katakombákban,
keresztényeknek kik vagyunk kivájt labirintusában.
Ó hány év kegyetlen évszázad csendesen csordogált lepergett,
máig is itt vagyunk, szívekben együtt élünk mert van szeretet.
Lélek a bizakodás tisztesség odafönn az egy Istenség,
nem kell földi gazdagság, koldusként sorsunk kifacsart szegénység!
Kartonpapíron csatakban aluljáróban félve aludni,
mégis Krisztusnak a megért máért halkan imát elmondani.
Láttam a fényes üstököst a hideg decemberi hajnalban,
reszketve elmerengtem miért vágyakozom a Karácsonyban?
Jézus születésének ünnepében a Világmegváltóban,
jöttének angyali hírvivőknek magasztos égi hangjában.
Ma is itt van Ő, lelkemben velem és szemlesütve gondolom
életem végfele, lehetnék Saul damaszkuszi úton?
Értem már a megvakult embert, üldözőből a megtértet,
jöttöd dicsőségét, vétkesnek feloldozást adni kegyelmet.
Kétezertizennégy-mi jó lesz kérdezhetném imáim végén?
Jézusom választ egyedül Te tudod e bűnös földi féltekén!
Találgatni derült égből földindulás zuhatag jöhet,
elvonuló bősz orkán csitul, csendesedve szivárvány lehet.
Nézd e nemzetet, a széjjelszórt magyart, ne csak Magyarországot,
az elcsatolt honfitársainkat adj nekik tartós biztonságot!
Édesanyád Mária királynőnk országa ez a mi világunk,
add, hogy békében járhassuk a kiszabott göröngyös utunk!
Varga Ferenc
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Februári programjaink:
Február 1. Szombat

15 óra „Malenkij” megemlékezés a templomban.
Ünnepi megemlékező beszédet mond Hende Csaba honvédelmi
miniszter.
18 óra Szentmise a Fatimai Szűzanya tiszteletére.

Február 2. Vasárnap Gyertyaszentelő Boldogasszony Ünnepe
10 óra Máriagyűdön Szeretetláng átadás lesz.
Az ünnepi szentmise 10 órakor kezdődik, de 9 órától kezdődnek a lelki programok.
A program miatt a délutáni elsőszombati szertartás elmarad.
Szombaton 18 órakor lesz itt Siklóson szentmise.
15 óra Szentmise Kisharsányban.
16 óra 30 perc Rózsafüzér titokcsere és szentségimádás.
Február 3. Hétfő

19 óra A KATEKUMEN csoport tagjainak összejövetele a plébánián.

Február 5. Szerda

18 órakor a szentmisét Augustin Delouvroy atya fogja tartani, aki a
Harmadik Világ Szegényeinek Szolgái Missziós Mozgalom papja.
A szentmise után Augustin atya előadást tart a mozgalomról.
Az előadás után mód nyílik kötetlen beszélgetésre is.

Február 6. Csütörtök 6 óra Szentmise az Oltáriszentség tiszteletére.
24 órás szentségimádás.
Február 7. Péntek

6 óra Litánia és szentségbetétel.
17 óra 30 perc gyónási lehetőség.
18 óra Szentmise a rózsafüzér társulat élő és elhunyt tagjaiért.

Február 9. Vasárnap 16 óra Gyermekmise.
Február 12. Szerda

18 óra 45 perc Bibliaóra a plébánián.

Február 16. Vasárnap 15 óra Szentmise Nagytótfaluban.
Február 21. Péntek

A Házas Hétvége mozgalom siklósi egyes csoportjának összejövetele
a plébánián.

Február 22. Szombat 10 óra Nikodémus órája/gyónási lehetőség a templomban.
15 óra 30 perc Szeretetláng imaóra.
19 óra Taize-i imaóra Siklóson.
Február 23. Vasárnap 15 óra Szentmise Kistapolcán.
Országos templomi gyűjtés a Katolikus Iskolák javára.
Február 26. Szerda

18 óra 45 perc Bibliaóra a plébánián.

Február 28. Péntek

19 óra Farsangi Bál a Kultúrházban.

A siklósi templomban február hónapban hétfőn, szerdán, csütörtökön és pénteken 18 órakor
kezdődnek a szentmisék.
Keddi napokon nincs szentmise, de 15 órától imaórát tartunk a templomban.
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.
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