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Oloffson Placid atya Telenkó Miklós atya

A szentek köztünk élnek

Január hónapban megdöbbentő hír járta be a magyar katolikus világot. Elhunyt Oloffson 
Placid atya és elhunyt Telenkó Miklós. Placid atyáról mindannyian hallottunk, de talán azt is 
mondhatjuk, hogy mindanyain „ismertük”.Ő volt az az idős 101 esztendős bencés atya, aki 
életéből 10 évet töltött a Gulágon. A fogság, az embertelen körülmények, nem törték meg 
Placid atyát, sőt inkább megerősítették és megnemesítették. Sokakat tanított azokra az 
igazságokra, amikre a 10 éves Szovjetunió béli tartózkodás döbbentette rá. Hirdette azt a 
„szent igazságot”, hogy panaszkodással semmit nem lehet megoldani. Hirdette, hogy az 
életben az örömöket kell keresni és a legapróbb jó mellett sem szabad elmenni. Arról már 
keveset szoktunk beszélni, hogy a Szentírás olvasásának fontosságát is hangsúlyozta, 
valamint a Szentírás szeretetét is hirdette. Egész élete arról tanúskodott, hogy a Krisztussal 
egybeforrott élet megtalálja a szenvedés értelmét és megnemesíti a lelket.

Telenkó Miklós neve talán kevéssé cseng ismerősen számunkra. Miklós atya görög katolikus 
pap volt, akit 1991-ben, 30 éves korában szenteltek pappá. Még ebben az esztendőben 
balesetet szenvedett és tolószékbe került. 1993-ban Sárospatakra került. Telenkó 
Miklósnak Szarka János parókussal végzett közös munkája eredményeként Sárospatak 
Kispatak városrészén 1997-ben létrejött a kispataki kápolna és közösségi ház. A régi 
roncstelep helyén a város egyik legszebb parkját és pihenőkertjét alakították ki, amely 
2001-ben elnyerte a „Sárospatak legszebb közintézményi kertje” címet. 2000-ben, a 
millennium évében saját tervei alapján felépíttette a kispataki haranglábat a máriapócsi 
könnyező Istenszülő-kép másolatával. Boldog Romzsa Tódor sárospataki tiszteletének 
terjesztője, 2011-ben az ő aktivitásának köszönhetően jött létre a kispataki Romzsa Tódor-
emlékhely. A kápolnához kapcsolódóan önálló közösséget szervezett, hétvégi ifjúsági 
csoportot indított. Nehéz sorsú, csellengő fiatalok segítésére Csibészklubot hozott létre.

Telenkó Miklós kezdte elsőként a városban a cigány gyermekekkel való rendszeres 
foglalkozást. A helyi cigány kisebbségi önkormányzattal együtt éveken keresztül szervezett 
zarándoklatot szeptember 14-én Máriapócsra, a cigánybúcsúra.

Az 1990-es évek viszontagságos változásai közepette elszegényedő vagy munkanélkülivé 
váló emberek megsegítésére rendszeres adománygyűjtést szervezett. Ifjúsági csoportjával 
minden évben bekapcsolódott a Magyar Máltai Szeretetszolgálat ajándékkosár-akciójába. 
Tagja volt a városi szociális kerekasztalnak, kezdeményezője a sárospataki téli 
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hajléktalanellátást éveken keresztül megoldó hajléktalannaptár rendszerének, amely a 
sárospataki történelmi egyházak és civil szervezetek felajánlásait fogta össze. Miklós atyának 
köszönhetően a kispataki parókia olyan helye lett a városnak, ahová naponta becsengettek 
ennivalóért, ruháért vagy lelki tanácsért. Viccesen jegyezte meg néhány évvel ezelőtt, hogy azért 
szeretnek hozzá jönni lelki tanácsért, mert róla tudják, biztosan meghallgatásra találnak, hiszen 
elszaladni nem tud. Az ő kezdeményezésére indult el több mint húsz éve a város kedvelt, 
bensőséges ünnepe, az „élő betlehem”.

Az ő támogatásának köszönhetően a görögkatolikus közösségi házban kezdte meg működését a 
sárospataki diabétesz klub. A ház otthont adott a siketek és nagyothallók helyi egyesülete, 
valamint a Mozgáskorlátozottak Sárospataki Egyesülete rendezvényeinek. A Zemplén Televízió 
által sugárzott vallási műsorok aktív szereplője volt. Miklós atya 2014-ben értékőrző és 
értékteremtő munkájáért Magyar Örökség díjat vehetett át a Magyar Tudományos Akadémia 
dísztermében, majd Pécsvárady Botond közéleti díjjal ismerte el Sárospatak Város 
Önkormányzata értékteremtő és közösségépítő munkáját. Temetése 2017.január 20-án volt, 
papszentelésének 26. évfordulóján.
 Azt el tudjuk képzelni, hogy a 26 éves tolószékes papi szolgálat nem volt menetes a 
megpróbáltatásoktól és a szenvedésektől, de ez a szenvedés másokért felajánlott és Istenbe 
kapaszkodó szenvedés volt.

Placid atya és Miklós atya példát adtak nekünk, hogy amikor a kereszt nehéz, akkor is van okunk 
az örömre és a reményre, akkor is lehet másokért élni és egymásnak szolgálni. Ezek a köztünk 
élő, kereszthordozó emberek, szenetek voltak. Nem tudhatjuk, hogy valaha gazdagítani fogják-e 
a szentek földi kalendáriumát, az azonban biztos, hogy jó tudnunk, hogy a szentek köztünk éltek 
és élnek, és sok-sok kortárs szószólónk van az Atyánál.
                                                                                     Dohány Zoltán 

  Camino del Norte

  2016.jún.18. 3. nap Islares-Santona

Az alvással ezen az éjszakán se volt baj, kipihenten ébredtünk. Sajnos a tegnapi ruháink nem száradtak 
meg, úgy is mondhatnám, hogy mindenünkből csöpögött a víz. Felaggattuk, ahogy tudtuk a 
hátizsákokra, azzal a töretlen optimizmussal, hogy talán a nap folyamán megszáradnak. Esély nem volt 
rá, ugyanis szakadt az eső amikor elindultunk, rá kellett húzni az esővédőt a zsákokra. Pillanatok alatt 
eláztunk! Az út hosszan az országút mentén haladt, ott baktattunk libasorban és az orrunkig se láttunk a 
vizes szemüvegen át. Szerencsére nem volt nagy forgalom az úton. Egy idő után a sárga nyilak egy 
nyugisabb útra vezettek, volt külön járda kialakítva a gyalogosoknak. Úgy másfél kilométert mehettünk 
rajta lefelé, amikor láttunk egy zarándokot visszafelé jönni, mögötte egy öreg bácsi baktatott. El nem 
tudtam képzelni, miért jön visszafelé, még gondoltam is, hogy milyen rossz lehet neki, ráadásul 
visszafelé elég jó kis kaptató volt. Mire ezt végiggondoltam, a zarándok elrohant mellettünk. A bácsi 
leszólított és elkezdett spanyolul magyarázni, hogy forduljunk mi is vissza, mert ez az út hét kilométerrel 
hosszabb. Elindultunk visszafelé, de nagyon nyugtalan voltam, féltem elhagyni a jelzett utat. Úgy 
döntöttünk, hogy mégis inkább bevállaljuk a hosszabb, de biztonságosabb utat. Csináltunk egy gyors 
hátraarcot, de a bácsi, aki mögöttünk jött némileg lemaradva kitárta a két karját és megakadályozta, 
hogy abba az irányba menjünk. Nem volt mit tennünk, menni kellett amerre a bácsi terelt minket. 
Visszamentünk a kereszteződésig és ott ráállított a helyes útra. Ma is megkaptuk az útmutatást! Nem 
kellett sokat menni mire megláttuk az első sárga nyilat. Itt jöttem rá, hogy nem kell aggódnunk, 
vigyáznak ránk! Az eső megállás nélkül esett! Libasorban lépkedtünk jó nyolc kilométeren át. Volt időnk 
gondolkodni, beszélgetni nem nagyon lehetett ezen a szakaszon. A hangulat azért nem volt rossz, Anna 
még a botomat is fuvolának nézte! Életünkben először átmentünk egy hídon az autópálya fölött, érdekes 
érzés volt… Egy pihenőnél megálltunk enni, de nem tudtunk a padra leülni, mert minden csöpögött a 
víztől, bár az eső éppen akkor nem esett, sőt mintha a felhők is oszladozni kezdtek volna. Volt egy kósza 
gondolatunk, hogy le kellene venni az esőköpenyeket, de elég hideg szél fújt, ezért maradtak. Egy idő 
után a nyíl leterelt az országútról és egy cuppogós földúton találtuk magunkat, utána egy faluban. Az eső 
közben újra rázendített! Szépen tudtuk követni a jeleket végig a faluban. Az utolsó nyíl után egyetlen 
irányba tudtunk csak tovább menni. Az út ösvénnyé keskenyült majd bevezetett egy sűrű erdőbe. Egy 
idő után egy meredek vízmosásban találtuk magunkat, nagy, csúszós kövek voltak a lábunk alatt és 
nagyon meredeken haladtunk felfelé. Jel persze sehol! Így kaptattunk fölfelé jó fél órán át, de egyre 
inkább az volt az érzésünk, hogy nem jó irányba haladunk. Megálltunk tanakodni, hogy mit tegyünk, 
közben az eső, ami addig sem aprózta el, elkezdett irdatlanul zuhogni. Ott álltunk hárman a sűrű, sötét 
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erdő közepén a szakadó esőben, és én akkor úgy éreztem, hogy soha többé nem fogunk kijutni a 
civilizációba! Nem kellett sokat tanakodni, eldöntöttük, hogy visszafordulunk. Nem volt egyszerű 
vállalkozás! A vízmosáson akkor már hatalmas áradat hömpölygött lefelé, alig tudtunk lépdelni a 
csúszós köveken, miközben semmit nem láttunk a vizes szemüvegeken keresztül… Hála Istennek 
épségben leértünk és visszamentünk az utolsó jelig. Egy ember épp akkor állt ki az autójával a 
garázsból. Amikor meglátott minket kiugrott az autóból és mielőtt bármit is kérdeztünk volna, 
megmutatta, hogy merre kell továbbmenni. Ott volt a nyíl a ház falán, csak valaki lefestette zöldre, 
esély nem volt rá hogy észrevegyük! Ezután egy csodálatos szakasz következett. Erdei ösvényen 
haladtunk, még a szakadó eső se tudta elvenni a jókedvünket. Láttunk egy szép kápolnát és 
nemsokára megpillantottuk a tengert is! Hatalmas kaptatón vezetett fel az ösvény, magasan a tenger 
fölé. Csodálatos volt a kilátás. Amikor felértünk a hegy tetejére, mélyen lent megpillantottuk Laredo-t. 
A tetőn a magas fűben számos ösvény vezetett erre-arra, nagyon sok víznyelőt láttunk magunk körül. 
Nem is mi lettünk volna, ha a sok ösvény között valahol nem veszítjük el a jelet! Anna kétségbeesetten 
kereste a jó utat, mászkáltunk keresztül-kasul a magas fűben. Egy adott pillanatban sasok kezdtek 
körözni a fejünk fölött, mi meg ahelyett, hogy a lefelé vezető ösvényre leltünk volna, kint találtuk 
magunkat a sziklaperemen, ahol egy szakadék vetett véget a hegycsúcsnak. Szerencsére egy kerítés 
állta utunkat, nem tudtunk volna lerepülni onnan. Annyira azért nem volt kétségbeejtő a helyzet, lent 
láttuk a várost, még ösvény se nagyon kellett, hogy leereszkedjünk. A bakancsaink addigra teleszívták 
magukat vízzel, tehát a száraz lábra se kellett különösebben vigyázni. Az eső persze megállás nélkül 
szakadt! Végül leértünk egy meredek földútra, mely később kavicsosra majd betonútra váltott. 
Gyötrelmes két kilométer volt ez az ereszkedés! A lábaink iszonyatosan fájtak, csak totyogni tudtunk a 
csúszós, vizes úton. Nekem valahogy előrecsúszott a lábam a bakancsban, mert kényszertarásban 
lépkedtem a talpamon levő vízhólyag miatt. Jól megnyomtam a nagylábujjamat, hirtelen el is 
felejtettem, hogy hólyag is van a talpamon, annyira elkezdett fájni a lábujjam! Végül beértünk Laredo-
ba. Elmentünk a templom előtt, ahol éppen esküvő zajlott. Kicsit meglestük a menyasszonyt, aztán 
lennebb araszoltunk. Egy terecskén leültünk a vizes padokra enni, akkor már minden mindegy volt, 
úgyis csuromvizesek voltunk! Az eső közben csendesedett. A pihenő után gyötrelmes volt újra 
elindulni, életünkben nem fájt ennyire a lábunk! Egy kis totyogás, csoszogás, aztán újra bejáratódtak. 
Jó érzékkel első nekifutásra nem találtuk meg a playa-t, azaz a partot, amerre vitt tovább az út. Laredo 
egy nagyon hangulatos, középkorias város. Kis fölösleges ide-oda mászkálás, némi kérdezősködés 
után kiértünk a parti sétányra. A sétányról nem lehet látni a tengert, mert a homokdűnék teljesen 
eltakarják. Gyér növényzet nő rajtuk, engem leginkább egy szemétdombra emlékeztet, amely több 
kilométer hosszan nyúlik el a kiépített sétány és a tenger között. Szinte egyik pillanatról a másikra elállt 
az eső és elkezdett melegen sütni a Nap! Lekerültek az esőköpenyek majd az esővédők is. 
Megpróbáltunk a parti fövenyen gyalogolni, de nagyon nehezen ment a vizes homokban,vizes 
bakanccsal, fájós lábbal, ezért inkább a sétányon mentünk, bevállalva azt, hogy némiképp hosszabb 
utat kell megtennünk. A playa végén egy földnyelven volt a hajókikötő. Kishajóval kellett átmenni az 
öböl túloldalára Santona-ba, ahol a mai szállásunk van. Három zarándok várt a hajóra, amely épp 
velünk egyszerre érkezett. Pár percig tartott az út és mi verőfényes napsütésben vonultunk be 
Santona-ba. Viszonylag hamar megtaláltuk a szállást. A lányok ma egész úton gumicukorról 
ábrándoztak, Anna ezen felül wifi-ről, én szárítógépről! Nos, a szálláson minden kívánságunk teljesült! 
A mosógépben mosódtak a ruháink, épp a telefonunkat nyomkodtuk vadul mindannyian, amikor egy 
úr odafordult hozzám és valami borzalmas angolsággal megkérdezte, hogy „how was Your trip today?”, 
azaz milyen volt a mai utunk. Rögtön ezután egy-egy Twixet nyomott a kezünkbe, majd a lányokat 
GUMICUKORRAL kínálta meg. Kiderült, hogy ő Paul Liverpool-ból, és igen sajátos akcentussal beszéli 
az angolt! Meséltem neki, hogy a lányok egész úton a gumicukorról ábrándoztak. Térült-fordult és 
mindkét lánynak a kezébe nyomott egy-egy zacskó gumicukrot! Miután végzett a mosógép és 
melegen, illatosan, de főleg szárazon visszakaptuk a ruháinkat, lementünk a térre vacsorázni. Paul is 
ott volt, végül együtt vacsoráztunk. Nagyon sokat nevettünk, mert a pincér nem tudott angolul, mi 
meg spanyolul. Próbáltuk a google-fordító segítségével kinyomozni, hogy mi micsoda lehet az étlapon, 
de egy csomó hülyeséget dobott ki a fordító. Végül találomra rendeltünk! Első fogásnak Anna salátát, 
Réka spagettit, én bablevest ettem. Másodiknak valami lecsószerűséggel leöntött halat ettünk 
mindhárman. Minden finom volt, de ha nem lett volna, akkor is olyan éhesek voltunk, hogy bármit 
megettünk volna, ami nem mászik le az asztalról! Paul még lent maradt bedobni egy felest két olasz 
(francia ?) zarándokkal, akik szintén a mi szobánkban kaptak ágyat. Holnap indulás előtt még be kell 
vásárolnunk, mert semmi élelmünk nem maradt! 27km; úton eltöltött idő: 7ó

                                                        
          Dr.Szénás-Máthé Katalin
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Februári programjaink: 

Február 1.   Szerda          
Február 2.   Csütörtök    
                                              
Február 3.   Péntek           
                                                
Február  4.  Szombat          
                                             
                                              
Február  5.  Vasárnap       
                                                
Február 6.   Hétf�                   
Február 9.   Csütörtök           
Február 12. Vasárnap          
                                              
Február 15. Szerda               
Február 16. Csütörtök          
Február 19. Vasárnap           
Február 23. Csütörtök          
Február 24. Péntek             
Február 25. Szombat          

Február 26. Vasárnap            

19 óra  Feln�tt hittan a plébánián.
6 óra  Szentmise az Oltáriszentség tiszteletére.
24 órás szentségimádás.
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 óra A Katekumen csoport találkozója a plébánián.
18 óra 45 perc Filmvetítés a plébánián.
15 óra 15 perc vasárnapi iskola a templomban.
16 óra Gyerekmise.
18 óra 45 perc Bibliaóra a plébánián.
19 óra Feln�tt hittan a plébánián.
15 óra Szentmise  Nagytótfaluban.
18 óra 45 perc Filmvetítés a plébánián.
19 óra Farsangi Bál a Batthyány Kázmér Általános Iskolában.
10 órától- 12 óráig  Nikodémus óra a templomban.
Schraub Ádám véméndi plébános úr lesz a vendégünk.
15 óra 30 perc Imaóra a templomban.
15 óra  Szentmise Kistapolcán.

2017 februári imaszándékok

Azokért, akik megpróbáltatások között élnek, főként a szegényekért, a menekültekért, a 
kitaszítottakért, hogy befogadásra és támaszra találjanak közösségeinkben.

Amikor egy írástudó megkérdezte Jézust, hogy mi a főparancs, Jézus így felelt: „Szeresd Uradat, 
Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből. Ez az első 
parancsolat.” De mindjárt hozzátette: „Szeresd felebarátodat, mint önmagadat.” Majd így szólt: 
„Ezeknél nincs nagyobb parancsolat.” (Mk 12,28-31). Amikor pedig az írástudó tovább kérdezett: „De 
ki az én felebarátom?”, akkor Jézus félholtan az út mellett hagyott ismeretlen embert segítő jó 
szamaritánus példabeszédével válaszolt, és a példabeszédhez e magyarázatot fűzte: „Az lett 
felebarátja annak, aki a rablók kezébe került, aki irgalmasságot cselekedett vele. Menj, és te is 
hasonlóképpen cselekedjél!” (Lk. 10,36-37) Mindebből világos, hogy minden bajba jutott ember léte 
hozzánk intézett felkiáltás: „Jöjj, és légy felebarátom, segíts engem!”

Jézus a felebaráti szeretetet olyan fontosnak tartotta, hogy az utolsó ítéletet elmondó beszédében 
azoknak ígéri a mennyek országát, akik megsegítették különböző ínségekben szenvedő 
embertársaikat, és hozzátette: „Amikor megtettétek ezt egynek e legkisebb testvéreim közül, nekem 
tettétek.” (Mt 25,40)

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


