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A Hála hangjai

Az egyházi és a polgári év végén a szentmise liturgiájában is halljuk Mária 
Magnificatját, Mária hálaimádságát. Ezt a hálaimát az egyház hivatalos imádságában, 
a Zsolozsmában minden este elimádkozzuk. „Magasztalja lelkem az Urat, és szívem 
ujjong üdvözítő Istenemben.”- így kezdődik ez a csodálatos fohász. Az év kezdetén, 
amikor visszatekintek az elmúlt 2016-os esztendőre, azon töprengek, mennyi 
mindenért kell hálát adni a Gondviselésnek. Hálás vagyok a 2016-ban is tovább 
folytatódó Nikodémus órákért. Hálát adok a Vasárnapi Iskoláért, a farsangi bálért, az 
ökumenikus imaalkalmakért. Köszönetet mondok imádságban a nagyböjti 
lelkigyakorlatért Schraub Ádám véméndi plébános úrnak. Köszönetet mondok az Ég 
Urának a szép húsvéti liturgiáért. Megköszönöm az egyházmegyei sportnapot, a 
katolikus iskola 25 évét, a paksi lelki zarándoknapot. Hálát mondok templomunk 
búcsúnapjának megtartásáért. Hálát adok a Filmvetítésekért és a Bibliaórákért. Hálát 
adok a Havihegyi és a Mátraverebélyi zarándoklatért, a hittantáborért, a családi 
napért. Hálát adok két újmisésünk első miséjéért. Hálát adok Iváncsits Tamás és 
barátai koncertjéért és a Bátai zarándoklatért. Hálás vagyok Király József atya őszi 
lelkigyakorlatáért. Hálát adok a felnőtt hittanokért, az adventi programokért és a 
karácsonyi ünnepekért. Hálát adok azokért a testvérekért, akikkel 2016-ban ugyan 
szegényebb lett a föld, de gazdagabb lett a menny.

Azon tűnődöm, hogy valószínűleg sok-sok minden kimaradt még ebből a 
felsorolásából, de talán a leírtak is bizonyítják, hogy 2016 bőven adott alkalmat,- talán 
nem csak nekem- hogy felemeljem a tekintetem a szürke hétköznapok gondjai, bajai, 
problémái közül, és felfedezzem, hogy a Gondviselés  sok ajándékkal lepett meg.  Az 
új polgári év elején azért fohászkodom, hogy a következő esztendő elején hasonló 
módon tudjak/tudjunk visszatekinteni a 2017-es esztendőre. Azt kívánom valamennyi 
testvéremnek, hogy az idei december harmincegyedik napja után is őszintén el tudjuk 
mondani a Magnificat felütését: „ Magasztalja lelkem az Urat” 

Legyen olyan az előttünk álló esztendő, melynek miden napját átjárja a magasztalás 
és a hála hangja és lelkülete!

                                                                                                               
Dohány Zoltán plébános 
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Camino del Norte
2016.Jún.17.  2. nap: Pobena-Islares 25 km

Az éjszaka kiválón aludtunk, nem kellett se ringatás, se füldugó! Lehet, hogy horkoltak, de 
ebből mi semmit nem hallottunk. Hajnalban furcsa, suhogó hangokra, motoszkálásra 
ébredtem. Elég hamar rájöttem, hogy a suhogó hangot a hálózsákok adják, miközben a tokba 
gyömöszölik őket. Felébresztettem a lányokat, mi is elkezdtünk pakolászni, de addigra már 
nagyjából az egész hálóterem megélénkült. Főztem egy teát is magamnak, találtam némi 
cukrot is a konyhában és így feltankolva, frissen, üdén indultunk útnak. Pár lépés után 
éreztem, hogy valami nem stimmel, nem tudok mit kezdeni a kezeimmel. Rövid gondolkodás 
után rájöttem, hogy a botokat ott felejtettem a szálláson! Szerencsére ez a megvilágosodás 
pár lépés után megtörtént, nem kellett sokat visszafelé gyalogolnom!... Tegnap este 
megnéztük, hogy merre indul az út. Hát nem aprózta el a dolgot, mindjárt egy meredek 
lépcsősor legalján találtuk magunkat! Jó párszor megálltam gyönyörködni a tájban, így 
próbáltam álcázni a lányok előtt, hogy majd’ kiköpöm a tüdőmet!  Megérte fáradozni, mert egy 
csodálatos ösvényen találtuk magunkat a hegy oldalán, mélyen alattunk ott kéklett a tenger. Ez 
volt az az útszakasz, amely másfél éve megszólított! Zarándokot nem sokat láttunk, valahogy 
szétszóródtunk az úton. Átmentünk egy izgalmas alagúton is, amely alá volt dúcolva. A lányok 
nagyon szedték a lábukat és engem is sürgettek, hogy ne fényképezzek annyit az alagútban. 
Nagyon kellemesen telt a gyaloglás, szépen látszottak a sárga nyilak. Megcsodáltunk egy 
romos villát, közben leelőztünk egy zarándokot, aki épp az útikönyvét tanulmányozta. 
Beértünk egy faluba. Fordultunk volna amerre a nyíl vezetett, de egy spanyol bácsi elkezdett 
valamit hevesen magyarázni. Semmit nem értettünk belőle csak annyit hámoztunk ki, hogy ne 
arra menjünk. Eszünk ágában se volt letérni a jelzett útról, de szerencsére beért az előbbi 
zarándok, akiről kiderült, hogy német, és tud angolul. Ő magyarázta el, hogy van egy alternatív 
útvonal, ami hét kilométerrel rövidebb, mint az eredeti Camino, viszont az országúton vezet. 
Erre akart a bácsi is irányítani minket. Épp időben kaptuk az útbaigazítást, mert magunktól 
biztosan nem tértünk volna le a jelzett útról. A német úriemberhez csatlakoztunk, akiről 
kiderült, hogy Bertholdnak hívják, orvos, és ez a sokadik Camino-ja. Minden nyáron gyalogol 
egy-két hetet, amennyit az ideje enged. Az országúton gyaloglás nem volt félelmetes, mert alig 
volt rajta forgalom és jó széles sáv volt a szélén a gyalogosoknak. Elég nagy kaptatón 
másztunk fel, jó rendesen szuszogtunk. Aztán rájöttünk, hogy az ereszkedés sokkal nehezebb, 
nagyon igénybe veszi a lábakat. Egy idő után a Camino földúton folytatódott.  Az alternatív 
úton is voltak jelzések, ezért is jó volt, hogy Bertholdtól megkaptuk az útbaigazítást és a 
bátorságot, hogy vágjunk bele. Egy pihenőnél beértek Jost-ék is, egymás nyomában vágtunk 
neki egy jó becsületes kaptatónak. Egy keskeny ösvény vezetett felfelé, nemsokára kiértünk 
egy virágos rétre. Olyan volt, mintha a Gyimesekben, a Szellőtetőn sétáltunk volna, a színe, a 
hangulata, a mezei virágok… Csak a tenger nem illett a képbe, amely ott kéklett messze lent… 
Ha balra néztünk a Szellőtetőt láttuk, ha jobbra, akkor Makarskát. Hol tengerillatot éreztünk, 
hol menta és kakukkfű illatot, mikor mit hozott elénk a szél…. Messziről felsejlett Castro 
Urdiales mélyen alattunk. Jó becsületes lejtőn ereszkedtünk be a városba. Rettentően fájt a 
lábunk, és a pihenés se igazán segített, sokkal nehezebb volt utána ismét elindulni. 
Végigmentünk a parti sétányon, közben elkezdett szemerkélni az eső. Már messziről 
megcsodáltuk a katedrálist, aztán közelről is. Sajnos zárva volt, nem tudtuk megnézni belülről. 
Eléggé barátságtalan lett az idő, elkezdett süvíteni a szél, nagyon hideg lett. Leültünk egy 
padra, előpakoltuk a tegnapról maradt bagettet és felvágottat, amikor hirtelen szakadni 
kezdett az eső! Úgy döntöttünk, hogy ma nem megyünk tovább ilyen pocsék időben, hanem 
megkeressük az albergue-t és letáborozunk. Amint ezt elhatároztuk és elindultunk, beéerük 
Jost-ékat. Váltottunk velük pár szót, és ők azt mondták, hogy mindenképpen tovább mennek, 
mert még alig múlt dél. Hirtelen mi is úgy döntöttünk, hogy bevállaljuk azt a maradék 7-8 
kilométert a következő szállásig. Ezzel a lendülettel Jost-ékkal egyetemben elveszítettük a 
jelzést, és találomra mentünk kifelé a városból. Hozzánk csatlakozott egy skót srác is, aki 
nagyon magabiztosan az élre állt és vezette a csapatot. Kilométereken át mentünk szakadó 
esőben derékig érő fűben egy keskeny ösvényen, alattunk dübörgött a tenger. Jelzés 
egyáltalán nem volt, sőt egy adott pillanatban az ösvény is elfogyott, pontosabban egy kerítés 
állta utunkat. Jost-ék valahol lemaradtak közben, nem láttuk őket. Vissza kellett caplatunk 
ugyanazon az ösvényen egy jó darabon, amíg találtunk egy másik ösvényt, amely kivezetett az 
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autópálya mellé. Nyakig vizesek voltunk. Ott meneteltünk a szalagkorlát külső oldalán, 
mellettünk rohantak el az autók, időnként ők is beterítettek, nem volt elég az eső!... Végül 
bekeveredtünk valahogy egy Cerdigo nevű faluba, ahol megtaláltuk a jelzést. Innentől szép, 
kényelmes úton haladtunk. Az eső is csökkent valamelyest, de minden csupa latyak volt.  Úgy 
vonszoltuk be magunkat a  következő faluba, ahol kiderült,  hogy nincs szállás! Még 3,5 km. 
séta várt ránk! Nagyon kellemes,Tenkes-hangulatú tájon mentünk,nem is lett volna semmi 
baj,ha nem fáj olyan nagyon minden porcikánk! Végül beértünk Islares-be, a szállásra. Ott volt 
már Berthold és nemsokára megérkeztek Jost-ék is. A vizes bakancs-vizes zokni kombinációval 
sikerült produkálnom egy jókora vízhólyagot a talpamra. Zuhanyzás, mosás után elmentünk 
boltot keresni, persze jó messze találtuk meg a szakadó esőben! Hatalmas lakmározást 
csaptunk chorizo-ból, amely megszólalásig hasonlít a mi szaláminkra,sajtból, paradicsomból, 
lekvárból. A szállás érdekessége, hogy gyönyörű rozsdamentes acél edények sorakoznak a 
konyhában, de nincs tűzhely, csak egy mikró. Mikrózható edény viszont semmi, csészénként 
melegítettük a vizet a teához. Korán fekszünk, szerintem az elalvás nem fog nehezen menni…

25 km; úton eltöltött idő: 6ó 38p
                                                                                                 Dr.Szénás-Máthé Katalin

2017 januári imaszándékok
Hogy minden keresztény, az Úr tanítását hűségesen követve, mozdítsa elő az 
imádság és a testvéri szeretet által az Egyház teljes közösségének helyreállítását, 
és járuljon hozzá az emberiség mai kihívásainak megválaszolásához.
Ferenc pápa azt kéri, hogy 2017 januárjától kezdve minden hónapra csak egy imaszándék 
legyen kijelölve, amelyhez, ha kell, sürgős esetekben, fog a pápa egy-egy második 
imaszándékot csatolni. A januári imaszándék pedig, a keresztények egységéért végzett 
hagyományos januári imahét szellemének megfelelően, az egyház teljes egységéért 
végzendő imádság.
Jézus az utolsó vacsorán buzgón imádkozott Atyjához tanítványainak egységéért: „Szent 
Atyám, tartsd meg őket a te nevedben, amelyet nekem adtál, hogy egy legyenek, mint mi.” 
(Jn 17,11) A 2. vatikáni zsinat azt tanítja, hogy a különböző keresztény felekezetek 
egységére irányuló törekvése a Szentlélek sugalmazására indult meg és fejlődött ki a 
keresztények között. Ezt a törekvést nevezik ökumenikus mozgalomnak. Ez az ökumenikus 
mozgalom a nem-keresztény országokban működő protestáns misszionáriusoktól indult ki, 
elterjedt a legtöbb keresztény felekezet körében, a 2. vatikáni zsinattól kezdve pedig a 
katolikus egyház is teljes erővel törekszik e mozgalom előmozdítására. A keresztények 
gyakran megtapasztalták ugyanis, hogy a keresztények megosztottsága mennyire gátolja 
az evangélium terjedését a világon, és mennyire akadályozza a krisztusi szeretet egyetemes 
kiáradását a társadalomban. Minthogy a szakadások nagy része évszázadokkal ezelőtt 
kezdődött, és azóta folyamatosan elmélyült, az egység helyreállítása sem valósulhat meg 
máról holnapra. Fokozatosan kell közelednünk egymáshoz: örüljünk annak, amiben már 
egyek vagyunk, és lépésről lépésre kell lebontani az akadályokat, hogy az evangélium 
szerint megújulva újra egy szívvel, egy lélekkel és egy hanggal hirdethessük az Isten 
szeretetét és mozdíthassuk elő az egész emberiség egységét.
A keresztények közös meggyőződése indítja őket arra, hogy Jézus Krisztus szeretetével 
forduljanak minden emberhez, különösen a szegényekhez és a rászorulókhoz, hogy így 
egyre inkább a kölcsönös szolidaritás, segítés, párbeszéd és befogadás jellemezze az 
emberiség nagy családját.
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Januári programjaink: 

19 óra  Feln�tt hittan a plébánián.
6 óra Szentmise az Oltáriszentség tiszteletére.
24 órás szentségimádás a templomban.
Urunk Megjelenése-Vízkereszt F�ünnepe
6.00 Litánia és a szentségbetétel.
8.30   A Szent Imre Katolikus Iskola szentmiséje.
14.00 Imaóra a templomban.
15.00  Szentmise a Fatimai Sz�zanya tiszteletére.
A Szentmise után agapé a sekrestyében.
Urunk megkeresztelkedésének ünnepe
15 óra Szentmise Kisharsányban.
16 óra 30 perc Rózsafüzér titokcsere és szentségimádás a templomban.
19 óra A Katekumen csoport összejövetele a plébánián.
18 óra 45 perc Bibliaóra a plébánián.
18 óra 45 perc Filmvetítés a  plébánián.
15 óra Malenkij robot megemlékezés a templomban.
15 óra 15 perc  Vasárnapi Iskola a templomban.
16 óra Gyerekmise a templomban.       
19 óra Feln�tt hittan a plébánián.
18 óra 45 perc Filmvetítés a plébánián.
13 óra Hittanosok farsangja a katolikus iskolában.
15 óra Szentmise Nagytótfaluban.
18 óra 45 perc Bibliaóra a plébánián.
10 órától- 12 óráig Nikodémus óra a  templomban.
15 óra 30 perct�l Imaóra a templomban.
15 óra Szentmise Kistapolcán.

Január 4. Szerda
Január 5. Csütörtök
                                     
Január 6. Péntek           
                                          
                                           
Január 7. Szombat             
                                            

Január 8. Vasárnap           

Január 9. Hétf�                 
Január 11. Szerda              
Január 12. Csütörtök         
Január 14. Szombat          
Január 15. Vasárnap         
                                                    
Január 18. Szerda              
Január 19. Csütörtök         
Január 21. Szombat          
Január 22. Vasárnap           
Január 25. Szerda                
Január 28. Szombat            
                                                
Január 29. Vasárnap           

Plébániai hírek
A 2017-es esztendőben sem változik az egyházadó összege.  Az egyházadóért azonban nem 
megyünk házhoz. Arra kérem a kedves híveket, hogy az egyházadót hozzák el a templomba, vagy 
hivatali időben a plébániára, de a csekken történő befizetés is lehetséges. A plébániáról és a 
templomból is lehet csekket vinni. A testvérek rugalmassága és leleményessége ezidáig is nagyon 
szépen megmutatkozott. Köszönet érte!
 Ahogy ezt már tavaly év elején is írtam, a mihamarabbi egyházadó befizetés könnyebbé teszi az 
adott naptári évre a pénzügyi tervezést.

A tavalyi esztendőben a templomban használt kivetítőnk „megbetegedett”. Nagyon hamar akadtak 
azonban olyan jótét lelkek, akik összefogtak és sikerült vásárolni egy új projektort. Nagyon szépen 
köszönjük a jó cél érdekében történő anyagi áldozatvállalást!

                                                                                  Dohány Zoltán plébános
                                                                                                                


