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A SIKLÓSI KATOLIKUS PLÉBÁNIA TÁJÉKOZTATÓJA

Minden örökfogadalmas zárt borítékban adta át a rendfőnöknek és titkárának a szavazatait. 
Ennek alapján 2014. május 23-án nevezte ki a rendfőnök Csóka Péter János pálos szerzetest új 
tartományfőnöknek.
 
János atya 2014. június 1-jén veszi át hivatalát az újonnan megválasztott és kinevezett 
tartományi tanáccsal, amelynek tagjai a következő személyek: P. Bátor Botond, P. Balla 
Barnabás, P. Puskás Antal és P. Györfi Szabolcs.

Magyar Kurír

Az új tartományfőnök tavaly járt nálunk a nagyböjti időszakban lelkigyakorlatot 
tartani.
Imádkozzunk János atyáért, hogy bölcsen tudja vezetni a Pálos Rendet 
Magyarországon!
                                (Dohány Zoltán plébános)

Új tartományfőnök vezeti a Magyar Pálos Rendet

Első Remete Szent Pál Rendje magyarországi tartományának, a Magyar 
Pálos Rendnek új tartományfőnöke Csóka János atya lett, aki hivatalát 
2014. június 1-én veszi át. Hivatala három évre szól – tájékoztatta 
szerkesztőségünket a rendtartomány.

Bátor Botond pálos tartományfőnök kétszer hároméves mandátuma ez 
év május 31-én lejár, és az közvetlenül már nem meghosszabbítható. A 
tartományi tanács 2014. május 17-én ült össze Arnold Chrapkowski 
rendfőnök jelenlétében Budapesten a Sziklakolostorban, hogy 
összefoglalja az elmúlt hat esztendőt, és javaslatot tegyen az 
elkövetkezendőkre a megválasztás előtt álló új vezetésnek.

      „Historia   est   magistra    vitae”

   A  siklósi Szent Imre katolikus iskola 2013. november 5-én történelmi  

   vetélkedőt hirdetett meg a Pécsi Egyházmegye és  Siklós körzetének   

   általános iskolás korú diákjai  számára Századok magyar ereklyéi címmel.

   .  A versenynek már hagyománya van, jelen tanévben nyolcadik   

   alkalommal rendeztük meg. A cél minden évben azonos : szeretnénk  

   megismertetni a gyerekeket a magyar történelem olyan szeletkéivel,  

   amelyek a tanítási órákon ritkán kerülnek elő. Az interneten való  

   búvárkodás mellett  könyvet – szakkönyvet – szeretnénk adni a diák  

   kezébe. Olyan szakkönyvet, amely azért olvasható, élvezhető, s talán 

érdekes is. Így esett a választás a Magyar kódex és az Új képes történelem sorozat megfelelő 

köteteire , alkalmanként kiegészítve más könyvekkel is . A verseny mindig egy adott időszakot 

vagy egy meghatározott témakört fog át. Eddig-időrendi sorrendben-a következő címek-

témák szerepeltek: Szent Imre évszázada , Az Anjouk évszázada, A Hunyadiak évszázada, 

Mohács évszázada, Rákóczi évszázada,Árpád-házi szentek századai, A reformkor félszázada , 

s végül most a  Századok magyar ereklyéi . 
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A három fős csapatok megoldják a két forduló feladatlapját , s a legjobb hat csapat bekerül 

a döntőbe , melyet tavasszal rendezünk meg iskolánkban.  

Ebben a tanévben az ereklye fogalmát tágabban értelmezve nemcsak egyházi, hanem jelentős 

magyar írásbeli-tárgyi emlékek kerültek elő a feladatok során. Bepillantottak a diákok magyar 

szentek és boldogok élettörténetébe , követték a Szent Jobb útját,  megismerték a Szent 

Korona felépítését - el is készítették a döntőben-,olvastak a középkori oklevelekről, sőt maguk 

is „alapítottak” monostort , írtak oklevelet az alapításról és az adományozott falvakról, 

találkoztak az első magyar nyelvű szövegekkel , s a Himnusz-szoborról is tudomást szereztek. 

Csak dicsérni lehet azt a 60 diákot , akik végigküzdötték a fordulókat , és köszönet illeti a 

felkészítő kollégákat, akik segítették őket. A döntőt május 14-én rendeztük , idén 7 csapatot 

hívtunk meg. A következő eredmények születtek: 

1. Szent István gyermekei (Harkány, Kitaibel P. Ált.Isk.)

2. István király hívei (Szalánta, Ált.Iskola)

3. Relikvia (Harkány, Kitaibel P.Ált.Isk.)

3. Boldog Gizella (Mohács, Kat. Nev. Központ)

5. Paksispestis (Paks, Balogh Antal Kat.Isk.)

6. Koronaőrök (Siklós, Szent Imre Kat. Ált.Isk.)

7. ZsoEmZsu (Paks, Balogh Antal Kat.Ált.Isk.)

Munkája elismeréseként minden résztvevő diák emléklapot kapott, a döntős csapatok jutalmul 

oklevelet és könyvet vihettek haza.

Szeretettel várjuk a következő tanévben is egy kis kutatásra, versengésre azokat a 

gyerekeket, akik szívesen foglalkoznak érdekes történelmi témákkal.

Kormosné Káplár Borbála 

a verseny szervezője        

A koronák

Készül a tihanyi apátság 
alapítólevele

A csapatok

Dolgozik a zsűri

Az egyik csapat által készített
„középkori” oklevél
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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

Oscar Wilde: A Boldog Herceg(Mese)

Hajnalban elszállt a folyóhoz, és megfürdött. – Milyen rendkívüli jelenség – mondta a madártan 
professzora, amikor áthaladt a hídon. – Fecske télen! – És hosszú levelet írt erről a helybeli 
újságnak. Nagy feltűnést keltett vele, mert teletűzdelte olyan szavakkal, amelyeket senki sem 
értett. – Ma este indulok Egyiptomba – mondta a fecske, és előre örült az elkövetkezendőknek. 
Meglátogatta sorra a műemlékeket, és sokáig elüldögélt a templomtorony csúcsán. Amerre csak 
megfordult, a verebek felcsiripeltek. – Nocsak egy előkelő idegen – mondogatták egymásnak. S így 
aztán a fecske nagyon jól érezte magát. Amikor felkelt a hold, visszarepült a boldog herceghez. – 
Nem üzensz semmit Egyiptomba? – kiáltotta. Nyomban indulok – Fecském, fecském, kicsi fecském 
– mondta a herceg -, maradj velem még egy éjszakára. – Várnak már Egyiptomban – felelte a 
fecske. – Társaim holnap továbbrepülnek a második vízeséshez. Víziló hűsöl ott a sás között, és 
hatalmas gránit trónuson ül Memnon isten. Egész álló éjszaka a csillagokat bámulja, és amikor a 
hajnalcsillag feltűnik az égen, kiszakad belőle az örömkiáltás, és aztán megint elnémul. Délben 
sárga oroszlánok járnak inni a vízpartra. Szemük zöld, mint a legzöldebb berill, és ordításuk 
túlharsogja a vízesés zuhogását. – Fecském, fecském, kicsi fecském – mondta a herceg – messze, 
messze a város túlsó szélén, látok egy fiatalembert a padlásszobában. Asztala teli van kéziratokkal, 
föléjük hajlik, és mellette egy talpas pohárban hervadó ibolyák. Haja barna és hullámos, az ajka 
piros mint a gránátalma, a szeme nagy és álmodozó. A darabját szeretné befejezni a színigazgató 
számára, de nem tud írni, mert nagyon fázik. Kandallójában nincsen tűz, és az éhség elgyengítette. 
– Itt maradok még egy éjszakára – mondta a fecske, mert igazán jó szíve volt. – Vigyek neki is egy 
rubintot? – Sajnos nincs több rubintom – mondta a herceg -, nincs egyebem már, csak a két 
szemem. Ritka zafírból való, ezer évvel ezelőtt hozták őket Indiából. Vájd ki az egyiket, s vidd el 
neki. Majd eladja az ékszerésznek, eleséget és tüzelőt vesz érte és befejezi a darabját. – Drága 
herceg – mondta a fecske -, én ezt nem tudom megtenni – és sírva fakadt. – Fecském, fecském kicsi 
fecském – mondta a Herceg -, tedd ahogy parancsoltam. A fecske hát kivájta a herceg fél szemét, 
és repült a diákhoz a padlásszobába. Nem is volt nehéz bejutnia, mert a háztetőn lyuk tátongott, s 
azon besurranhatott egyenest a szobába. A fiatalember éppen tenyerébe temette az arcát, s meg 
sem hallotta a szárnyak suhogását, de amikor feltekintett, ott találta a gyönyörű zafírt a hervadt 
ibolyákon. – Mégiscsak megbecsülnek – kiáltott fel -, ezt valamelyik tisztelőm küldte! Most már 
befejezhetem a darabomat – és sugárzott a boldogságtól.

Másnap a fecske elrepült a kikötőbe. Megült egy nagy hajóárboc csúcsán, és elnézte, hogyan emelik 
ki a tengerészek köteleken a hatalmas ládákat a hajó gyomrából. – Húzd meg! – kiáltották, 
valahányszor egy-egy láda előbukkant. – Megyek Egyiptomba – kiáltotta a fecske, de senki sem 
törődött vele, s így aztán amikor felkelt a hold, visszaszállt a boldog herceghez. – Búcsúzni jöttem – 
szólt fel hozzá. – Fecském, fecském, kicsi fecském – mondta a herceg -, maradj velem még egy 
éjszakára! – Tél van – felelte a fecske -, nem sokára itt a fagy, lehull a hó. Egyiptomban a zöld 
pálmafákra melegen tűz a nap, az iszapban krokodilusok feküsznek és tunyán bámulnak a világba. 
Társaim fészket raknak Baalbek templomában és turbékolva figyelik őket a rózsaszín és fehér 
galambok. Drága herceg, elhagylak, de sohasem foglak elfelejteni, és tavasszal, visszafelé szállva 
majd hozok neked két szép drágakövet azok helyett, amelyeket elajándékoztál. A rubint pirosabb 
lesz, mint a piros rózsa, és a zafír kék lesz, akár az óceán. – Odalenn a téren – mondta a boldog 
herceg – álldogál egy gyufaárus kislány. A gyufáit beleejtette a csatornába, s tönkrementek az 
utolsó szálig. Az apja megveri, ha nem visz haza pénzt, és most sírdogál szegény. Nincs se cipője, se 
harisnyája, és a feje is fedetlen. Vájd ki a másik szememet, add oda neki, és nem veri meg az 
édesapja. – Itt maradok még egy éjszakára – mondta a fecske -, de nem vájhatom ki a szemedet, 
mert akkor megvakulsz. – Fecském, fecském, kicsi fecském – mondta a herceg -, tedd ahogy 
parancsoltam. Kivájta hát a fecske a herceg másik szemét, és elrepült vele. Elsuhant a gyufaárus 
kislány mellet, és beleejtette a követ a tenyerébe. – De gyönyörű üvegcserép! – kiáltott fel a 
kislány, és nevetve hazafutott. A fecske pedig visszaszállt a herceghez. – Most már vak vagy – 
mondta -, így hát veled maradok örökre. – Nem, kicsi fecském – mondta a szegény herceg -, 
menned kell Egyiptomba. – Örökre veled maradok – mondta a fecske, és elaludt a herceg lábánál. 
Másnap pedig a vállára telepedett, és arról mesélt neki, mi mindent látott ő idegen országokban. 
(Folytatjuk)



BEKÖSZÖNTO

Júniusi programjaink:

Június 4. Szerda                 

Június  5. Elsőcsütörtök   

Június  6. Elsőpéntek       

Június 7. Szombat                        

Június  8. Vasárnap                 
 
Június 9. Pünkösdhétfő     

Június 14 . Szombat          
 
Június 15. Vasárnap          
                                      

Június 19. Szerda              

Június 22.   Szombat        

Június 29. Szombat           

Június 30. Vasárnap           

18 óra 45 perc Bibliaóra a plébánián.     

6 órakor Szentmise az Oltáriszentség tiszteletére.
24 órás szentségimádás.

6 órakor litánia és szentségbetétel.
18 órakor Szentmise A rózsafüzér társulat élő és elhunyt tagjaiért.

Bérmálási vizsga a plébánián            

16 órakor Gyerekmise a templomban.      
 
Gyalogos zarándoklat Máriagyűdre.

16 órától Bérmálási próba és gyóntatás.
 
10 óra 30 perc Bérmálás Siklóson.
15 órakor Szentmise Nagytótfaluban.

18 óra 45 perctől Bibliaóra a plébánián.

10 órakor Pap- és diákonusszentelés Pécsett a Bazilikában.

19 óra Taize-i imaóra Siklóson.

Országos templomi gyűjtés a Szentszék javára. Péter-fillér gyűjtés.

Pünkösdi imám Siklósért

A Szentháromság; Atya, imáinkban Fiú, Szentlélek,
a Pünkösd nekem a hit, az izzóláng miben élek.
Odafenn Isten trónja előtt tudom egyszer leszek,
el kell mondanom mit tettem, mi az elfojtott vétek.

Hazugságban szenvedni oltár előtt gyónás után,
fájdalom! Szentelt ostyát magamhoz venni bűnt bánva?
Lesütött szemmel pislákolva nézni a Nap fényét,
tagadni vétket simogató álomban az elmét.

Oly sok év élet tizedei,-jelen, múlt és jövő,
fel-felnézek a fellegekre Istenem, mint hívő.
Általad vagyunk, teremtetted alkottad a földet,
egyedül Te vagy az Úr, kezedben jövő s a végzet!

A láng nyelve én hitem erőssége, lelkem fénye,
Mindenható, álmomban is kérlek, légy a szentélye!
Siklósnak a templomodnak őrzője, mindensége!
Vár árnyékában ragyogó napsütés selymessége.

Varga Ferenc
                            Siklós,2014.05.20-án

Egyetemes imaszándék: Hogy a munkanélküliek megkapják azt a támaszt és foglalkozást, amelyre 
szükségük van ahhoz, hogy méltó módon éljenek.

Az evangelizálásért végzett imaszándék: Hogy Európa újra megtalálja keresztény gyökereit a hívők 

hitének tanúságtétele folytán.

A Siklósi Római Katolikus Plébánia kiadványa. Kereskedelmi forgalomba nem kerül.
Felelős szerkesztő: Dohány Zoltán - plébános  www.siklosiplebania.hu


