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BEKÖSZÖNTO
A SIKLÓSI KATOLIKUS PLÉBÁNIA TÁJÉKOZTATÓJA

Ferenc pápa imaajánlata

Ferenc pápa nagyon egyszerű imát ajánl nekünk az imádságban. Mondjunk egy imát minden
ujjunkra.
1.A hüvelykujjad van hozzád legközelebb. Ezért imádat azokért kezdjed akik legközelebb
vannak hozzád. Azok a személyek ezek akiket a legkönnyebb megjegyezni. Szeretteinkért
imádkozni "édes kötelesség".
2.Következő ujjad a mutatóujj. Imádkozz azokért akik utat mutatnak, tanítanak és
gyógyítanak. Ide tartoznak tanáraid, mestereid, orvosaid, papjaid és szerzeteseid. Nekik
támogatásra és bölcsességre van szükségük, hogy másoknak utat tudjanak mutatni.
Legyenek mindig jelen imáidban.
3. Következő ujjad a középső, amely a legmagasabb. Ez vezetőinkre emlékeztet. Imádkozz
országod elnökéért, a kongresszusi tagokért, a vállalatvezetőkért és igazgatókért. Ezek az
emberek irányítják hazád sorsát és alakítják a közgondolkodást. Szükségük van Isten
vezetésére.
4. A negyedik ujjad a gyűrűsujj. Bár sokan nem tudják, de ez a leggyengébb ujjunk, bármelyik
zongoratanár megmondja neked. A leggyengébbekre emlékeztet akiknek sok bajuk van,
akiket levert a betegség. Szükségük van imáidra éjjel és nappal. Soha nem tudsz eleget
imádkozni értük. Gyűrűsujjad hív hogy imádkozz a házaspárokért is.
5. Utoljára marad a kisujjad, legkisebb az összes ujj közül, így kell látnunk magunkat Isten és
ember előtt. Azt mondja a Biblia: "az utolsókból lesznek az elsők". Kisujjad arra
emlékeztessen, hogy imádkozz magadért. Amiután imádkoztál az előző négy csoportért,
akkor már megfelelő perspektÍvából látod saját szükségleteidet és jobban tudsz imádkozni a
tieidért.
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A MEGHALLGATOTT IMÁDSÁG
Közeledett a tél. A gyerekek a családban tudták, hogy az édesapjuk munkahelyén az idén karácsonyi
ajándékot kapnak a gyerekek. Jolika négy éves, vékony, alacsony kislány, és már hónapok óta kérleli
anyukáját: Kérek szépen egy fehér ruhát!
Az történt ugyanis, hogy Jolikát elvitték a szülei egy keresztelőre, és nagyon tetszettek neki a
keresztelésre várók szép fehér ruhái. A családnak azonban nem volt annyi pénze, hogyha az egyik
gyermek kimondja: “szeretnék egy ruhát”, akkor azonnal kaphatna is. Ezért Jolika édesapja ezt
mondta: Imádkozzunk azért, hogy lehessen egy fehér kis ruhád.
Amikor az esti áhítat ideje jött, Jolika, a nagymama, a szülei és a két testvére imádkoztak azért, hogy
vehessenek egy fehér ruhát.
Karácsony előtti napon ünnepségre hívták apuka munkahelyének dolgozóit és gyerekeit. Jancsika még
nincs két éves, ő otthon maradt, de apuka elviszi Jolikát és a nővérét, Zsuzsit az ünnepségre. Ott több
bácsi is beszédet mond, de a sok-sok széken üldögélő kisgyerek már alig várja, hogy a csomagokra
kerüljön a sor. Azért végre arra is sor kerül, és egy bácsi sorban olvassa a neveket, kezdve az A betűvel.
•K. Jancsika! — kiáltja a bácsi elöl, apuka pedig kimegy, hogy átvegye a csomagot.
•K. Józsika! — hangzik ezután. Nagy csend. Ilyen nevű kisfiú nem jelentkezik.
A bácsi kikiáltja a nevet még kétszer, de, hogy jelentkező nincs, továbbhalad.
•K. Zsuzsika! — Zsuzsi büszkén megy ki egyedül, mert ő már nagyóvodás, 5 éves.
De Jolika nevét nem mondja a bácsi, ezért a kislánynak elered a könnye és rázza csendben a sírás, amíg
Varga Imikéig nem érnek, és vége. Megmaradt egy csomag. A bácsi ismét felteszi a kérdést: “Nincs itt K.
Józsika?” Erre többen a felnőttek közül bekiabálnak: “Nincs ilyen nevű gyerek!” Meg azt is mondják
apukának: “K. bácsi! Biztos maguké a csomag!” De apuka azt tartja becsületesnek, hogy ha neki
nincsen Józsikája, akkor az a csomag nem az övéké. Egyszer csak a bácsi egész közel veszi a szeméhez
az írást a csomagon, és meglepődve kiáltja: K. JOLIKA!
Apuka felpattan, karjára kapja hangtalanul zokogó kislányát, és kimegy, hogy átvegye a csomagot.
Addig nem szabad kibontani, amíg haza nem érnek. Jolika már alig várja: “Mi van benne? Könyv, ceruza,
füzetek, vagy zokni, kesztyű?” Zsuzsi boldog, Jancsika is rázza kis kezében a sötétkék nadrágot: mind a
ketten ruhát kaptak. Végre Jolika csomagjának spárgáját is sikerül kibogozni, és kinyílik a csomag: egy
gyönyörű, meleg FEHÉR RUHA kerül elő!
•Nahát! — csodálkoznak meglepetten a felnőttek is. — Hála és köszönet érte Istennek!
A jó Isten odafigyel imáidra. Előfordulhat, hogy mást ad, mint amit nagyon kérnénk tőle, mert
bölcsességében és szeretetében úgy látja jónak, hogy most, amit kértünk nem válna a hasznunkra.
Legtöbbször azonban megadja a kéréseinket, mert nem szívesen szomorít meg. Különösen a
gyermekek imájára figyel oda. Soha nem felejtsétek el: “Kérjetek és kaptok,keressetek és találtok,
zörgessetek és ajtót nyitnak nektek!” (Máté 7:7)

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

Országos templomi gyűjtés
Legutóbb 2014. februárban volt országos templomi gyűjtés a Katolikus Iskolák javára.
Plébániánkon erre a célra 17 500 forint gyűlt össze.
Most zajlik a gyűjtés a szentföldi keresztények megsegítésére. Ennek a gyűjtésnek az
eredményéről a következő beköszöntőbe számolok be.
Nagyon sikeres volt a Karitász által meghirdetett tartósélelmiszer gyűjtési akció is.
Adományaikat a Gondviselés ezerszeresen fizesse vissza!
Dohány Zoltán
plébános
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Húsvéti gondolatok
Én kaptam meg minden hatalmat az égen és a földön
Volt már olyan élményetek, hogy valaminek nagyon örültetek, de annyira, hogy el sem
akartátok hinni, hogy ez valóság lehet? Az ember ilyenkor nem túl okos képpel néz, néz, és
lassan felragyog a tekintete. Például karácsonykor, ha szüleink kitalálták a legtitkosabb
vágyunkat, vagy a nem remélt ajándék ott áll a születésnapi torta mellett! Ilyenkor szoktuk
olyanokat mondani, hogy csípj meg, ébren vagyok-e, vagy a barátunk, édesanyánk mondja:
mit bámulsz? Valami ilyesfajta gyöngédséggel "bökték oldalba" az angyalok az apostolokat: Mit álltok itt, jeruzsálemi férﬁak? És rögvest el is küldik őket, szétvinni az örömhírt! De
valóban, ha igazán örülünk, nem fér belénk az öröm, meg akarjuk osztani. Ilyen szinte
fölfoghatatlan öröm részesei vagyunk: valami csodálatos, fölülmúlhatatlan országba várnak
minket haza! A még csodálatosabb az, hogy örömünk minden EMBER öröme lehet. Hogyan?!
Amikor Gagarin először áttörte a Föld vonzerejét, vagy amikor a két amerikai űrhajós a Holdra
szállt, minden újság ezzel a címmel jelent meg: EMBER az űrben! EMBER a Holdon! Így:
EMBER! Mert ami egynek sikerült, az már bárkinek! Az az egy a mi képviseletünkben ment
oda. Akkor mi is ugyanilyen szenzációs örömként tudjuk mondani: EMBER a mennyben!
EMBER a Szentháromságban!
De ha az EMBEREK nem tudnak erről az örömről, akkor milyen nagy hírből estek ki. Éppen
ezért a mai üzenet egyben ígéret, egyben meghívás... Jézus feltámadt, és megkapott minden
hatalmat az égen és a földön! Milyen ez a hatalom? Olyan, hogy mindent egyedül akar
végrehajtani? Vagy az, hogy szüksége van ránk? Igen! Neki ez a hatalom, hogy nemcsak az
örömhírt osztja meg velünk, hanem alkalmat ad, hogy mi is tegyünk valamit érte. Kér minket
és nem kényszerít! Mire kér? Hogy mondjuk el örömünket másoknak! Arra kér, hogy "merjünk"
örülni, a jóban hinni még akkor is, amikor nagyon rossznak néz ki a helyzet. Hogy merjünk jót
tenni, akkor is, amikor mindenki körülöttünk csal, vagy nem törődően néz másokra.
Ha azt mondod "Én túl kicsi vagyok ehhez a feladathoz!"; "Ki vagyok én, hogy ÉN tegyek
valamit?!" Te vagy az, akivel a hatalmát megosztja, hogy mások is meghallják az örömhírt.
Jézus Krisztus él!
(Forrás: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Hitoktatási felügyelősége)

Isten patikája
Korábban már jelent meg cikk a tavaszi tisztítókúra jelentőségéről. Hasonló, de nem
ugyanolyan tea kúrára szeretném felhívni a figyelmüket.
1.nap csalántea, a friss csalán felső 4-5 ágörvét,4-5 szál, 0,25 liter víz
2.nap diólevéltea két csipetnyi diólevél, 0,25 liter víz
forró vízzel leöntjük, majd 15 percnyi állás után fogyasztható.
Tehát egyik nap csalán, másik nap diólevél tea. Ezt maximum 30 napon át alkalmazza.
A kúra alatt több folyadékot kell fogyasztani! A csalánnak vízhajtó hatása is van.
Már virágzik a pitypang vagy gyermekláncfű.
Levelét nyersen(6-10 szál) vagy salátának, de a virág szárát is fogyaszthatjuk. Kiváló
májtisztító.
Az áprilisi, májusi csalán a legértékesebb. Szellős helyen száríthatjuk és zacskóban,
üvegben tárolhatjuk.
A forrázott diólevél lábgomba ellen is jó Minimum 6 hónap.
Ezt a forrázatot akár 5 napon keresztül felmelegíthetjük és használhatjuk.
Tóth János
cspk
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Áprilisi programjaink:
Április 3. Csütörtök

6 óra Szentmise az Oltáriszentség tiszteletére.
24 órás szentségimádás.

Április 4. Péntek

18 óra Szentmise a Rózsafüzér Társulat élő és elhunyt
tagjaiért.

Április 5. Szombat

15 óra Imaóra a templomban.
16 óra Szentmise a Fatima Szűzanya tiszteletére.

Április 6. Vasárnap

16 óra 30 perc Rózsafüzér titokcsere és szentségimádás.

Április 7. Hétfő

19 óra a Katekumen csoport találkozója a plébánián.

Április 9. Szerda

18 óra 45 perc Bibliaóra a plébánián.

Április 11-13

Nagyböjti Lelkigyakorlat Siklóson
/ A lelkigyakorlatot Juhos Ferenc verbita atya vezeti./

Április 11. Péntek

17 óra Gyóntatás a templomban.
18 óra Szentmise lelkigyakorlatos elmélkedéssel.
(Betegek kenetének közösségi kiszolgáltatása)

Április 12. Szombat

17 óra Gyóntatás a templomban.
18 óra Szentmise lelkigyakorlatos elmélkedéssel.

Április 13. Virágvasárnap

8 óra Gyóntatás a templomban.
8.30 Szentmise lelkigyakorlatos elmélkedésel.
16.00 Gyerekmise
17.00 Bodogán László parókus úr gyóntat a templomban.
18.00 Görög Katolikus szentmise.

Április 17. Nagycsütörtök

18.00 Szentmise az Utolsó Vacsora emlékére.

Április 18. Nagypéntek

18.00 Csonkamise

Április 19. Nagyszombat

16 óra Feltámadási mise és körmenet.

Április 20. Húsvétvasárnap

8.00 Ételszentelés a templomban.
ÜNNEPI MISEREND (8.30;18.00)

Április 21. Húsvéthétfő

Ünnepi Miserend (8.30;18.00)

Április 23. Szerda

18 óra 45 perc Bibliaóra a plébánián.

Április 26.Szombat

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

Április 27. Vasárnap

Húsvét 2. Vasárnapja
Az Isteni Irgalmasság Vasárnapja.

2014. áprilisi imaszándákok
Egyetemes imaszándék: (Környezetvédelem és igazságosság.) Hogy a kormányok előmozdítsák a
teremtett világ védelmét és a természetes javak és erőforrások méltányos megosztását.
Az evangelizálásért végzett imaszándék: (Remény a betegeknek.) Hogy a feltámadt Krisztus töltse
el reménységgel mindazok szívét, akiket gyötrődés és betegség tesz próbára.
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