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Újítsuk meg hitünket, életünket és templomtornyunkat.(3)       

                                          

Az gondolom örömmel számolhatok be róla, hogy az előző hónapban sikeres volt Augustin Delouvroy 
atya siklósi látogatása, aki a Harmadik Világ Szegényeinek Szolgái Missziós Mozgalom papja. Ahogyan 
azt előzőleg már sejteni lehetett, egyházi életünk újabb színfoltját ismerhettük meg. Ez pedig azért 
hasznos, mert az ember hite ettől mindig erősödik.
Sikeres volt a Nikodémus óra is. Többen is jöttek a templomba, ahol Máger Róbert atya várta az oda 
betérőket.
Márciusban, mivel a hónap elején elkezdődik a nagyböjti időszak, lelki napot fogunk tartani.
A lelki nap most még szervezés alatt áll, ezért még bővebb tájékoztatást nem tudok adni.
Azt szinte már említeni sem kell, hogy a lelki nap alkalmával mindig elutazunk, elzarándokolunk 
valahová és lélekben feltöltekezve térünk haza. Így lesz ez most is.

Ugyanakkor a hónap utolsó szombatján megtartjuk a Nikodémus órát is. Erre az alkalomra 
megpróbálom Horváth Sándor olaszi plébános atyát elhívni.
Azt is elárulom, hogy a nagyböjti lelkigyakorlatunk majd csak áprilisban lesz megtartva.

Ahogy korábban ígértem február hónaptól csekk is van kihelyezve a templomba, de adományokat, a 
plébánia hivatalban, illetve a 11731001-20126742-00000000 számlaszámon is elfogadunk. 
Köszönöm a templomtoronyért eddig vállalt anyagi áldozatukat!

                                                                                              Dohány Zoltán
                                                                                              esperes-plébános
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Ferenc pápa: Ne szégyelljünk gyónni, Isten minden alkalommal átölel 
minket

Ferenc pápa február 19-én szerdán délelőtt a kiengesztelődés szentségéről elmélkedett a 
Szent Péter téren összegyűlt több tízezer hívőnek.
  
Beszédét sűrűn teletűzdelte rögtönzött szavakkal, amelyet a zarándokok lelkes tapsa követett. A 
katekézis megkezdése előtt hosszan körbejárt pápamobilján a Szent Péter téren, üdvözölte az őt 
éljenző híveket, megcsókolta a neki átnyújtott kisgyermekeket, áldást osztott.
A keresztény beavatás szentségein keresztül, mint a keresztség, a bérmálás és az Eucharisztia, az 
ember új életet nyer Krisztusban – kezdte katekézisét Ferenc pápa. Ahogy mindannyian tudjuk, 
evilági életünket „cserépedényben” hordozzuk, ki vagyunk még téve a kísértésnek, a szenvedésnek, a 
halálnak, és bűneink miatt akár el is veszíthetjük az új életet. Ezért az Úr Jézus azt akarta, hogy 
egyháza tovább folytassa üdvözítő művét tagjain keresztül is, különösen a kiengesztelődés és a 
betegek szentsége által, amelyeket a gyógyulás szentségei néven csoportosíthatunk. Amikor ugyanis 
gyónni megyek, akkor gyógyulást keresek: a lelkem, a szívem gyógyulását, mivel olyasmit tettem, 
ami nem jó – fűzte hozzá a pápa. Jól kifejezi ezt az az evangéliumi rész, amelyben Jézus megbocsátja 
a béna ember bűneit és meggyógyítja őt.
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A bűnbocsánat és a kiengesztelődés szentsége – amit mi gyónásnak nevezünk – közvetlenül a húsvéti 
misztériumból ered. Amikor ugyanis húsvét estéjén az Úr megjelent tanítványainak, így szólt: 
„Békesség nektek!” Rájuk lehelt, és így folytatta: „Vegyétek a Szentlelket. Akinek megbocsátjátok 
bűneit, bocsánatot nyer” (Jn 20,21-23). Ez a szakasz fölfedi e szentség mélyebb működését. Először 
is, bűneink bocsánata nem valami olyan, amit mi adhatunk saját magunknak. Nem mondhatom azt: 
megbocsátok magamnak. A bocsánatot kérni kell, valaki mástól kell kérni, és mi a gyónásban Jézustól 
kérünk bocsánatot. A bűnbocsánat nem erőfeszítéseink gyümölcse, hanem a Szentlélek ajándéka, 
elhalmoz minket az irgalmasság és a kegyelem megtisztító erejével, amely a megfeszített és 
feltámadt Krisztus kitárt szívéből árad szüntelenül. Másodsorban pedig csak akkor lehetünk valóban 
békességben, ha kiengesztelődünk Jézusban az Atyával és a testvéreinkkel.
A korábban nyilvános formában gyakorolt szentség ma személyesen, a gyónásban történik. Egyesek 
mondhatják: „Én csak Istennek gyónok.” Igen, mondhatjuk Istennek: bocsáss meg, és elsorolhatjuk 
bűneinket. De ezeket a bűnöket a testvéreinkkel szemben, az egyházzal szemben is elkövettük, ezért 
szükség van rá, hogy az egyháztól, a testvérektől kérjünk bocsánatot a pap személyében. „De atyám, 
én szégyellem magam!” – folytatta a pápa. A szégyen is lehet jó, egészséges, mert alázatosabbá tesz 
minket. És a pap szeretettel és gyöngéden fogadja gyónásunkat, és Isten nevében megbocsát. Ne 
féljetek a gyónástól! – buzdított Ferenc pápa, majd megkérdezte: Gondoljátok csak végig, mikor 
gyóntatok utoljára? Két napja, két hete, két éve, húsz éve, talán negyven éve? És ha sok idő telt el, ne 
veszítsetek egy nappal se többet, ne késlekedjetek, a pap jó lesz. Jézus van ám ott! És Jézus jobb, mint 
a papok, Jézus vár titeket sok szeretettel. Legyetek bátrak és menjetek gyónni!

Vatikáni Rádió/Magyar Kurír

     Ötlet a böjtölésre    

Étkezésünk:
a falánkak, habzsolók - egyenek kevesebbet
kisétkűek, finnyásak - egyenek többet,
egészségüket elhanyagolók - rendszeresebben, tudatosabban óvva testük épségét.

Életrendünk: 
a reggelente lustálkodók – keljenek öt perccel korábban
akik mindig elkésnek – legyenek ott mindenütt pontosan
a rendszertelenül élők – tervezzék meg napjaikat, tartsanak rendet időbeosztásukban

Szenvedélyeink: 
a dohányosok – szívjanak kevesebbet
édességet, alkoholt, stb. kedvelők – mérsékeljék a nyalánkságokat, az italt
a gyorshajtók – közlekedjenek szabályosan!!!
a sokat beszélők – néha hallgassanak el, s figyeljenek oda másokra
a hallgatagok, mogorván félre húzódók – kedvesen szólítsanak meg másokat

Érzelmeink: 
a robbanékony természetűek – fékezzék haragjukat
a türelmetlenek – tanuljanak várakozni
a kesergésre hajlamosak – próbálják derűvel, humorral szemlélni az életet, magukat és másokat

Embertársaink: 
a megszólást, pletykát kedvelők, az önzők és mások kárára ügyeskedők – legalább néhányszor naponta 
legyenek előzékenyek másokkal
az úrhatnám parancsolgató természetűek – engedjék érvényesülni a többiek szempontjait, kívánságait

Munkánk: 
a felületességre vagy lustaságra hajlamosak – végezzék el a munkájukat idejében, alaposan
a megbízhatatlanok, feledékenyek – most minden ígéretüket teljesítsék pontosan
a közös munkából magukat kihúzók -  önként vállaljanak nagyobb részt a közös feladatokból.

2014. márciusi imaszándékok
Egyetemes imaszándék: (Tisztelet a nők iránt.) Hogy valamennyi kultúrában tartsák 
tiszteletben a nők jogait és méltóságát.

Az evangelizálásért végzett imaszándék: (Hivatások) Hogy számos fiatal fogadja el 
az Úr arra szóló hívását, hogy életüket az evangélium hirdetésének szenteljék.
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Kapcsolataink: 
az elrontott munkahelyi kapcsolatokból – legalább egyet próbáljunk rendezni.
a szűkebb és tágabb családon belül - legyünk kedvesek és figyelmesek ahhoz, akit mostanában 
elhanyagoltunk, vagy összefeszültünk. 
Írjunk meg néhány rég óta halogatott levelet.

Imádságos életünk: 
hetente legalább egy csendes órát szánjunk elmélkedésre, imádságos együttlétre Istennel.
Esténként gondosabban, kitűzött sajátos szempontjaink szerint, lelkiismeretvizsgálatban gondoljuk át a 
napot.
Hetente egyszer hétköznap is igyekezünk elmenni szentmisére.

Egyházunk: 
akiknek van rendszeres feladatuk, felelősségük, megbízatásuk egyházközségekben, - közösségben 
végezzék különös odaadással, gonddal, a jobbulás és jobbítás szándékával.
Akiket csak a vasárnapi szentmise kapcsol az Egyházhoz – keressenek legalább egy alkalmat, mikor 
egyházközségükért, másokért tesznek is valamit, legalább néhány órát rááldozva erre a munkára.

Kedves Gyerekek!

H a  t e t s z e t t  a  t ö r t é n e t ,  r a j z o l j a t o k  r ó l a  e g y  s z é p  k é p e t ,  
és  adjátok  le  a  sekrestyében Zo l i  a tyának vagy  Márkónak.
A legszebb rajzokat a gyermekmisén meglepetéssel jutalmazzuk.
   
      S z a b ó - K a k a s  S z i l v i a
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     William Wurdsworth

Egyszer, még kamasz koromban, apámmal cirkuszjegyért álltunk sorba. Végül már csak egyetlen család 
volt köztünk és a pénztárablak között. Az a família mély benyomást tett rám. Nyolc gyerek szorongott a 
sorban, egyik sem látszott többnek tizenkét évesnél. Lerítt róluk, hogy nem dúskálnak. A ruhájuk olcsó, 
de tiszta. Jól nevelten vártak a sorukra, kettesével kézen fogva álltak a szüleik mögött. Izgatottan 
suttogtak a bohócokról, elefántok és más, aznap este műsorra kerülő látványosságokról. Érezhetően 
soha nem jártak még cirkuszban. Ez az este fiatal életük fénypontjának ígérkezett. 
Az apa meg az anya vezette a kis csapatot, keblük dagadt a büszkeségtől. Az asszony fogta a férje kezét, 
felnézve rá, mintha azt mondaná: „Te vagy az én ezüstpáncélos lovagom”. A férfi mosolyogva 
sütkérezett a dicsfényben, a tekintete visszatükrözte felesége néma lelkesedését. 

A pénztárosnő megkérdezte, hány jegyet kérnek.
 
- Nyolc gyerek-, és két felnőttjegyet legyen szíves – vágta ki peckesen az apa -, hogy elvihessem 
cirkuszba az egész családomat.
 
A jegyár hallatán az asszony eleresztette férje kezét, lehorgasztotta a fejét, a férfi ajka remegni kezdett. 

- Mennyit mondott? – hajolt kissé közelebb.
 
A pénztárosnő megismételte az összeget.

Nem volt náluk annyi.
 Hogyan közölhette volna az apa nyolc csemetéjével, hogy nincs elég pénze a cirkuszra? A körülmények 
láttán apám a zsebébe nyúlt, előhúzott egy húszdollárost, és leejtette a földre. (Tudni kell, hogy 
semmiféle értelemben nem számítottunk tehetősnek!) Lehajolt, felvette a bankjegyet és 
megkocogtatta a férfi vállát.
 
- Elnézést uram, ez a zsebéből esett ki. A férfi pontosan tudta, mi történt. Eszébe se jutott volna kérni, az 
önkéntes segítséget mégis elfogadta kétségbeejtően szorult helyzetében. Mélyen apám szemébe 
nézett, két kezébe fogta apám jobbját, megmarkolta a húszast, s egy könnycsepp gördült le arcán:

- Köszönöm, kedves uram. Ez rengeteget jelent nekünk.
 
Visszaballagtunk az autónkhoz, és hazahajtottunk. Aznap este számunkra elmaradt a cirkusz, mégsem 
éreztük úgy, hogy lemeradtunk volna valamiről.
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Márciusi programjaink:

Március 1. Szombat  

Március 2. Vasárnap  
    

Március 3. Hétfő   
        
Március 5. Szerda         

Március 6. Csütörtök
     

Március 7. Péntek         

Március 9. Vasárnap     

Március 10. Hétfő        

Március 12. Szerda   
   
Március 14. Péntek       

Március 16. Vasárnap    

Március 21. Péntek         

Március 22. Szombat        
                                          

Márcizs 23. Vasárnap
     
Március  26. Szerda       

Március  28. Péntek   

    

Március 29. Szombat        

15 óra  Szentmise a fatimai Szűzanya tiszteletére.

16 óra  Szentmise Kisharsányban.
16 óra 30 perctől Rózsafüzér titokcsere a templomban.

19 órától  Testületi ülés a plébánián.

HAMVAZÓSZERDA (szigorú böjti nap)
A Nagyböjti időszak kezdete.
8 óra a Szent Imre Katolikus Iskola szentmiséje.
18 óra Plébániai szentmise.
                  
6 óra Szentmise az Oltáriszentség tiszteletére.
24 órás szentségimádás.

6 óra Litánia és szentségbetétel. 
17 óra 15 perctől Keresztút a templomban.  
18 óra Szentmise a Rózsafüzér társulat élő és elhunyt tagjaiért.

16 órakor Gyerekmise.

19 óra   A Katekumen csoport összejövetele a plébánián.

18 óra 45 perctől Bibliaóra a plébánián.

17 óra 15 perctől Keresztút a templomban.  

15 óra Szentmise Nagytótfaluban.

17 óra 15 perctől Keresztút a templomban.  

PLÉBÁNIAI ZARÁNDOK LELKINAP.
 / Jelenleg még szervezés alatt!/

16 óra Szentmise Kistapolcán

18 óra 45 perctől Bibliaóra a plébánián.

17 óra 15 perctől Keresztút a templomban.  
19 órától a Házas Hétvége mozgalom területi találkozója, 
valamint a siklósi egyes csoport találkozója a plébánián.

10 - 12 óráig   Nikodémus órája a templomban
15 óra 30 perctől Szeretetláng imaóra a templomban..
19 órától Taize-i imaóra Vokányban a templomban.

A siklósi templomban március hónapban hétfőn, szerdán, csütörtökön és pénteken 18 órakor kezdődnek 
a szentmisék.
Keddi napokon nincs szentmise, de 15 órától imaórát tartunk a templomban.
Szombaton 18 órakor kezdődik a szentmise, de elsőszombaton 15 óra a kezdési időpont.
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


