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Akárhogy is nézünk magunkba, családunk életébe, tagadhatatlan, hogy ezeket a decemberi napokat, 
heteket nagy nyüzsgés, mozgás jellemzi. És ha barátainkra gondolunk, náluk is ugyanez van. A rádió, a 
TV, az utca, a boltok…..

Ezek a napok, hetek másmilyenek, mint a többiek….. Rohanó asszonyok, de férfiak is, fiatalok, idősek… 
Valami különös, nem is annyira ideges, mint meghatódott, kipirult arcú, derűs tekintetű emberek járják 
a boltokat, utcákat. Mindenki kisebb, nagyobb csomagot cipel. És nemcsak itt nálunk, hanem Islandban, 
Canadában, Ausztráliában, Nigériában, mindenütt, Rómában is!

Bármennyire fáradtak, vagy netán közömbösek vagyunk, mégis csak el-elgondolkodik az ember, hogy 
miért van ez? Mi történik minden évben immár 2000 éve? Bár a papok, kezdve a pápától, bíborosoktól, 
püspököktől le a hívőkig azt mondják, hogy ez mind egy 2000 éve született betlehemi gyermek nevéhez 
fűződik, de ezt a mesét a modern eszméken nevelkedett világ lenéző mosollyal fogadja.

Csakhogy nem ilyen egyszerű a dolog! Chesterton angol író megjegyzi, hogy ezt a „mesét” az Isten 
fantáziája nemcsak kitalálta, de a történelemben meg is valósította. Az a Gyermek valóban 
megszületett, és azt a helyet, Betlehemet mindenki felkeresheti. Igaz a barlang, a jászol, és valóban 
elhangzott a fiatal kismama, Mária ajkán: Kedves Háromkirályok menjetek már, mert meg is kéne 
szoptatni az én Jézuskámat.

Értelmünk képtelen elfogadni, hogy 2000 év óta egy mese hatására minden év decemberében 
megbolydul a világ, és ész nélküli adakozóvá, szerelmes ajándékozóvá válik boldog, boldogtalan. Olyan 
mesét még Grimm sem írt, mely elérné azt a csodát, ami az év 365 napja közül egyedül december 24-én 
délután történik: kiüresednek az utcák, megáll a közlekedés, hogy énekszóval köszöntse a világ nem a 
mesebeli herceget, hanem a betlehemi Kis Jézust. A fülsiketítő zajt térdre kényszeríti a Csend….Stille 
Nacht, heilige Nacht. És nemcsak egyszer, véletlenül, hanem évről évre! Ilyet senki sem tud produkálni. 
A tőzsdék, a bankok bezárnak, és éjjel szólnak a harangok.

És ha azt nézzük, hogy ezt a Gyermeket ellenségei élete első percétől üldözik, halálra keresik, életére 
törnek, és nevét, emlékét még ma is ki akarják törölni, akkor meggyőződhetünk arról, hogy nem 
gyermek-meséről van szó.

De van itt egyéb elgondolkoztató dolog is. Amikor ugyanis ez a Júda Betlehemében született gyermek 
felnőtt, Isten fiának és a világ megváltójának nevezte magát. Mivel minden beteget meggyógyított, 
kiűzte a gonosztól megszállottakból a sátánt, és jót tett mindenkivel, kénytelenek voltak elfogadni 
Istentől kapott küldetését. Ennek ellenére a nép politikai és vallási vezetői a legkegyetlenebb 
halálbüntetéssel, a keresztre feszítéssel kivégezték. De őt és eszméit nem tudták semmibe venni, és 
kitörölni követőinek emlékezetéből, mert feltámadt, és tanítványai mind a mai napig békésen és 
szeretettel hirdetik az Élet, az Igazság, a Jóság, a Szépség és a Szentség eszméit.

És ha ehhez hozzá tesszük, hogy tanítványai, akiket ő választott ki, és apostoloknak nevezett, nem 
tudósok, nem gazdagok és nem népeket kormányzó politikusok voltak, hanem a nép fiai, egyszerű 
halászok, legtöbbjük írni-olvasni nem tudó családos ember, nos, akkor egyre értetlenebbül állunk e titok 
ellőtt. Hogy maradhat fent kétezer éven át egy olyan eszme, melynek hirdetői küldetésükre 
alkalmatlanok?

A gondolkodó ember esze megáll, ha még azt is tudomására hozzák, hogy Mesterük üres tarisznyával 
küldi őket hódító útjukra, és előre megmondja nekik, hogy sorsuk olyan lesz, mint a farkasok közé 
keveredett bárányoké. Még botot sem vihetnek, hogy megvédjék magukat. Mindez szemünk láttára 
napjainkban is így van, - minden negyedik üldözött és kivégzett felebarátunk keresztény, vagyis a 
betlehemi Kis Jézust szerető, imádó jó, igaz ember.
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Mutasson valaki olyan őrültet, aki bármilyen izgalmas mese hőséért odaadja életét csak azért, hogy 
elhitesse a világgal a mese valódiságát, és tanúskodjék, hogy a hős nem egy kitalált fantázia-figura, 
hanem élő, éltető, mindent kezében tartó Isten.

A világban fogy a vízkészlet. Víz nélkül testünk nem képes élni. Lelkünk pedig szeretet nélkül. Ezért 
kértük Urunkat, hogy tanítson meg minket szeretni. És tettük ezt azért, mert Isten a szeretet ősforrása. 
”Ubi caritas, ibi Deus est: Ahol szeretet, ott az Isten”. Aki szeret, előbb-utóbb ajándékot ad annak, akit 
szeret. Az ajándék a szeretet jele. Ezt is az Istentől tanultuk el. Lehet, hogy még nem tudjuk elhinni, de a 
valóság az, hogy karácsonykor azért ég a világ az ajándékozás lázában, mert így köszönjük meg 
öntudatlanul is Istennek, hogy az emberiséget megajándékozta a legnagyobb kinccsel, a Kis Jézussal!
Uram, taníts meg minket szeretni! És kérlek, kezd velem…..

Barlay Szabolcs O. Cist.

Camino del Norte

         2016.jún.16.  1.nap: Bilbao-Pobena 
Csaknem húsz órája voltunk úton, mire Bilbao-ba érkeztünk. Siklósról Budapestre autóval utaztunk, onnan 
repülővel érkeztünk Madridba este negyed kilencre. A madridi reptér kényelmetlen székein ülve vártuk a hajnali két 
órát, a busz indulását. Reggel hatkor a Bilbao-i buszpályaudvaron feltöltöttük a kulacsainkat vízzel, és feltornáztuk a 
zsákokat a hátunkra. Az volt a terv, hogy megkeressük a Bilbao-i zarándokszállást, ahol megszerezzük az első 
pecsétet és kigyalogolunk Portugalete-ig. Egy végigutazott nap és egy álmatlan éjszaka után a 12 km. gyaloglás 
pont elég lesz mára. Két segítségünk volt: a Pfliegel Péter féle magyar utikönyv és egy szálláslista, amit még otthon 
nyomtattam. Kikerestük a Bilbao-i szállás címét és próbáltuk betájolni a telefonos térképen. Valahogy nem állt össze 
a kép. Elindultunk egy irányba, aztán egy másikba, aztán Anna észrevette az ELSŐ SÁRGA NYILAT egy lámpaoszlop 
tövén!  Onnantól nem volt semmi probléma! Kilométereken át gyalogoltunk Bilbao ronda iparnegyedén át. Az eső is 
elkezdett szemerkélni, de nem kellett elővenni az esőköpenyeket, annyira nem volt vészes a helyzet! Jól tudtuk 
követni a sárga nyilakat. Egy idő után eldöntöttük, hogy nem keresgéljük a szállást, hanem megyünk a jelzett úton, 
aztán majd csak pecsételünk valahol… Elhaladtunk a Bilbao-i katedrális mellett is, de zárva volt, nem tudtunk 
bemenni. Egyre azt vártuk, hogy végre kiérjünk Bilbao-ból, de a város csak nem akart elfogyni. Lassan arculatot 
váltott, és egészen szép, lakható képe lett, teljesen más jellegű épületekkel, rendezett terekkel. Valahol sikerült a 
jelet elveszítenünk és találomra mentünk tovább. Megkérdeztem valakit, hogy messze van-e még Portugalete és 
közölte, hogy EZ Portugalete, sőt lassan annak is a végén járunk. Leültünk egy padra hogy átgondoljuk, hogyan 
tovább. Előkaptuk a telefont, Anna szépen betájolta a térképen, hogy merre lehet a szállás, és simán oda is 
találtunk. Annyi probléma volt csupán, hogy a szállás csak júliusban nyit! Tovább kellett mennünk Pobena-ig, ami 
még legalább 8 km! Kérdezősködtünk, hogy merre találjuk az utat, és egy tanító néni, aki éppen apró, egyenruhába 
bújtatott gyerekeket terelgetett azt javasolta, hogy keressük meg az információs irodát, ahol térképet és pontos 
útbaigazítást kapunk. A kis téren, ahol az információs irodát kerestük láttunk két zarándok-forma embert zöld 
hátizsákokkal, akik nagy valószínűséggel szintén az utat keresték. Egy görbe lábú törpe emberke magyarázott nekik 
éppen valamit. Amikor az emberke meglátott minket széles mosollyal kérdezte, hogy „Camino de Santiago??” 
Választ se várva odaterelt minket a „Zöldikék” mellé és futólépésben elindult előttünk, mutatva az utat. Nagyon 
népszerű emberke lehetett a városban! Az iskolás gyerekek, akik mellett újra elhaladtunk kitörő örömmel 
üdvözölték, de nemcsak ők, hanem sokan mások is. Büszkén mutogatta a járdába épített jeleket és az ivókutat, ahol 
fel tudtuk tölteni a kulacsokat. Legalább másfél kilométert menetelt előttünk, alig győztünk lépést tartani vele. 
Kivezetett a városból és ráállított az útra, ami onnan a partra, „playa”-ra, majd Pobena-ba vezet. Biciklis és gyalogút 
volt, az autóút mellett-alatt-fölött vezetett, és nem akart elfogyni! „Zöldikééket” leelőztük, de mivel már rettentően 
fájt a lábunk és a vállunk, egy pihenőnél leültünk enni, bakancsot lehúzni. „Zöldikéék” beértek és bemutatkoztak. 
Egy idős házaspár, akik Hollandiából, a házuk elől indultak még márciusban. Legalább 2000 kilométer volt már a 
lábukban. A nevüket persze azonnal elfelejtettük, de elneveztük őket „Jost”-éknak, a filmbeli „Jost vagyok 
Amsterdamból” után. Ők leültek pihenni, mi tovább indultunk. Lassan magunk mögött hagytuk a várost, az 
aszfaltot, végre földúton mentünk, majd falu, járda…. a playa csak nem akart előkerülni,bár egyszer valahol láttuk 
megcsillanni a tengert a hegyek között. Láttuk a Szársomlyó nagy testvérét is, megszólalásig hasonlított rá! A nyolc 
kilométerből leaglább 11 lett mire végre kiértünk a tengerhez. Süvített a szél, csapkodtak a hullámok, repült a 
homok, de…gyönyörű volt! Viszonylag könnyen megtaláltuk a szállást. Kicsit várni kellett még a nyitásig. Lehúztuk a 
bakancsokat és élveztük a napsütést. Jost-ék is befutottak. Kicsit zsúfolt, de barátságos szállás  konyhával, főzési 
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 lehetőséggel. Miután lepakoltunk, zuhanyoztunk és kimostuk a ruháinkat elindultunk körbenézni és boltot keresni a 
faluban. Nagyon aranyos pici falu, öreg kőházakkal és egy nagyon öreg híddal. Bolt persze nincs, csak néhány 
kocsma. Visszamentünk az előző faluba, előtte végigtapicskoltunk a nedves homokon. Alig találtunk egy kis 
boltocskát ahol aranyárban vettünk szalámit, kenyeret és sajtot az aznapi vacsorára és a másnapi útra. Még a 
parton felfaltunk egy csomag szalámit és egy kenyeret, úgyhogy visszamentem a faluba repetáért, a lányok addig a 
tengerben tapicskoltak. Nagyon hideg a víz, hideg szél fúj, csapkodnak a hullámok. Soha nem jönnék ide nyaralni, 
de így pont tökéletes, hogy egy napra megláthattuk ezt az egyébként csodálatos helyet. A szálláson találkoztunk 
egy bringás némettel, aki jól beszélt magyarul. Találkoztunk egy talán német fiatalemberrel, Lucassal, aki járt 
Magyarországon is, és kérdezte, hogy tudunk-e füldugó nélkül aludni a horkolás miatt. Mivel ez az első éjszakánk a 
Camino-n, erre nem tudtunk választ adni. Az előző napi utazás, az átvirrasztott éjszaka és a 25 km. után nem 
gondoltuk, hogy ez problémát jelent!... 

25 km; úton eltöltött idő: 7ó 50p
                                                                          Dr. Szénás-Máthé Katalin

December  1. Csütörtök           
December 2. Péntek                
                                                      
December 3. Szombat              
                                                       
                                                       
December 4. Vasárnap              
                                                      
December 5. Hétf�                    
December   8. Csütörtök              
                                                         
                                                         
December 9. Péntek                     
December 10. Szombat                

Decemberi programjaink: 

6 óra Roráté szentmise, majd 24 órás szentségimádás a templomban.
6 óra Litánia és szentségbetétel. 
18 óra  Szentmise a rózsafüzér társulat él� és elhunyt tagjaiért.
14 óra Imaóra a templomban.
15 óra Szentmise a Fatimai Sz�zanya tiszteletére. 
A szentmise után agapé a sekrestyében.
15 óra Szentmise Kisharsányban.
16 óra 30 perc Rózsafüzér titokcsere és szentségimádás a templomban.
19 órától A Katekumen csoport találkozója a plébánián.
6 óra Roráté szentmise.
8 óra 30 perc  A Szent Imre Katolikus Iskola szentmiséje.
18 óra 45 perc Filmvetítés a plébánián.
19 óra A Házas Hétvége mozgalom területi találkozója a plébánián.
17 óra  A Tenkes Vegyeskar és a Komlói Vegyeskar adventi
 hangversenye templomunkban.                  

 Bibliaóra
Minden második szerda ünnep annak a csoportnak, akik évek óta járnak bibliaórára. Azon a napon 
lélekben, testben és lélekben készülünk, erre a lelket emelő estére. Ilyenkor a lehető legkevesebb fizikai 
munkát végzem, gyűjtöm az erőt az esti találkozóra. A bibliaóra szentmisével kezdődik, ezzel már eleve 
ráhangolódunk az esti eseményre. Amikor a szentmisének vége a plébánián, a hosszú asztal mellett, 
mindenki elfoglalja a helyét. Kicsit beszélgetünk, érdeklődünk egymás hogy léte felől. Vannak köztünk 
olyanok, akik valamilyen zarándoklaton vettek részt, ők mindig gondolnak azokra, akik nem utaztak 
velük és apró kis ajándékokkal lepnek meg bennünket.(Pl. szentkép, szobrocska stb.) Összeszoktunk, 
igazi közösség lettünk. Mindezt papjainknak köszönhetjük, mert ez főleg az ő érdemük. Imádsággal 
kezdődik az óra a Szentírás felolvasása előtt.  
Szűz Mária, aki a testté lett Igét örömmel befogadtad, imádkozz értünk, hogy Isten szavát 
megértsük, és olyan szeretettel fogadjuk lelkünkbe, amilyen szeretettel te Jézust a szíved 
alatt hordoztad és a világnak ajándékoztad. Ámen. 
Aztán a plébános úr az előző vasárnapi evangéliumot olvassa fel, szinte sorról-sorra, mondatról-
mondatra elmagyarázza mit is értsünk a felolvasottakból. Igyekszik mindig valamilyen-az életből vett 
példával megvilágítani, érthetővé tenni az olvasottakat. Akár gyermekkori, fiatal pap korában 
történtekről, vagy idős paptársaktól hallottakat idéz fel és mond el nekünk. Így annyira érthetővé, 
élményszerűvé válnak a Biblia szövegei. Valamennyien szeretjük ezeket a szerdákat, szinte soha nem 
hiányzik senki, legnagyobb örömünkre újabb társakkal is bővül létszámunk. Reméljük, hogy a 
továbbiakban is folytatódnak a foglalkozások és még többen jelennek meg a kedves Testvérek az 
órákon. Hálásan köszönjük Zoltán atyának fáradozását és kérjük munkájához Isten segítségét.
                                                                      Dr.Stadtrucker Károlyné



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

                                                                            
December 11. Vasárnap              
                                                         
                                                          
December 14. Szerda                                                                                                 
December 15. Csütörtök              
                                                           
December 17. Szombat                 
                                                           
                                                                                                      
December 18. Vasárnap                                   

December 21. Szerda                                   
December 22. Csütörtök                             
                                                                           
December 24. Szombat                         

December 25. Vasárnap                                 

December 26. Hétf�                              
                                                                             
December 27. Kedd                                        
December 30. Péntek                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                     

December 31. Szombat                                 

                                                       

               
15 óra 15 perc  Vasárnapi Iskola.
16 óra Gyerekmise a templomban.   
Szent Miklós püspöke követe jön a misére.  
18 óra 45 perc  Bibliaóra a plébánián.                                                                               
6 óra Roráté szentmise.
19 óra Feln�tt hittan a plébánián.
17 óra   El Camino zarándokút. Tanúságtételt tart
 Dr. Szénás-Máthé Katalin doktorn� lányaival a templomban.
18 óra A szentmisére érkezik a Betlehemi Láng.
18 óra   Görög Katolikus szentmise.
/17 órától gyónási lehet�ség a templomban./
8 óra 30 perc  A Szent Imre Katolikus Iskola szentmiséje. 
6 óra Roráté szentmise a templomban.
18 óra 45 perc Filmvetítés a plébánián.
16 óra Pásztorjáték a templomban.
17 óra Szentmise Nagytótfaluban.
22 óra  Szentmise Nagyharsányban.
24 óra  Éjféli Szentmise Siklóson.
11 óra 30 perc Szentmise Nagyharsányban.
15 óra  Szentmise Kistapolcán.
Szent István diákonus Ünnepe - Karácsony második napja.
11 óra 30 perc Szentmise Kisharsányban.
18 óra Szent János napi borszentelés a templomban. 
9 órától év végi  hálaadó túra.   
 A SZENT CSALÁD ÜNNEPE
18 óra Szentmise keretében megáldjuk a jubiláns házasokat.                                                                                                                                                                                                                            
18 óra Év végi hálaadó szentmise a templomban.
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Decemberi imaszándékok:

Az Imaapostolság szándékai:
Egyetemes: Hogy megszűnjék az egész világon a gyermek katonaság sebe.

Evangelizációs: Hogy az európai népek újra felfedezzék az örömet és az élet 
reményét adó Evangélium szépségét, jóságát és igazságát.


