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Életeket mentett, most a lelkeket menti – 
Pappá szenteltek egy New York-i tűzoltókapitányt

Tom Colucci húsz éven keresztül szolgált New Yorkban tűzoltóként. Ott volt a 2001. 
szeptember 11-i támadás után a World Trade Centernél, látta a végtelen fájdalmat, 
mentette az embereket. Ekkor vált teljesen világossá előtte, amit addig is érzett: a 
papságra kapott meghívást.
 

Colucci egész életében úgy érezte, Isten ott áll mellette. A közelében volt akkor is, 
amikor 1985-ben ott hagyta az egyetemet és tűzoltó lett. Mellette volt akkor is, 
amikor kinevezték kapitánnyá. Nem nősült meg, nagyon régóta érezte a vágyat, 
hogy pap legyen.
Hivatása azon a tragikus szeptember 11-én erősödött meg. „Aznap láttuk a 
legrosszabbat, ami történhet az emberrel, de láttuk a legjobbat is. Mindenki azt 
kérdezi, hol volt Krisztus azon a napon… Nos, láttam az arcát az életmentők arcán, 
azokon az embereken, akik futottak, hogy segítsenek” – vallotta. És hozzátette: 
előfordul, hogy éppen a tragédiák visznek közelebb Istenhez. Ezek az emberek ott 
voltak, segítettek, vigasztaltak, később is bejártak a tűzoltólaktanyába, elmentek az 
áldozatok temetésére. Úgy érzi, ebben az értelemben elmondhatja, hogy azon a 
helyen látta Istent. Ott volt az ő jóságukban.

 Forrás: Magyar Kurír                                                                          (folytatjuk)                                                                                     
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 Camino del Norte
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Az alvással ezúttal se volt problémánk, reggel hatkor ébredtem.  Lassan belerázódunk a reggeli 
rutinba:öltözés a sötétben a közös hálóteremben, hálózsák összepakolása, kicuccolás a konyhába, 
hogy a csomagolással ne zavarjuk a többieket. A hátizsákban is kialakult egy rendszer hogy a lehető 
legjobban kihasználjuk a helyet.  A konyha nem túl tágas, inkább csak egy beugró a folyosón. 
Önkiszolgáló módon ment a reggeli, mindenki készíthetett magának kávét, teát, kakaót, mellé ehetett 
apró muffint és valami piskóta-szerű süteményt. A bakancsainkból szinte csöpögött a víz, semmit nem 
száradtak az éjszaka folyamán, ezért úgy döntöttünk, hogy szandálban indulunk el, aztán majd 
meglátjuk! Nekem különben is annyira bedagadt és fájt a nagylábujjam hogy talán fel se tudtam volna 
húzni a bakancsot. Cseppet se meglepő módon újra vissza kellett fordulnom a botokért, valahogy még 
nem tudatosult bennem, hogy azok is hozzám tartoznak… Nem siettünk nagyon, mert vártuk a kilenc 
órát, hogy a bolt kinyisson. Gyakorlatilag semmi élelmünk nem maradt egy csomag kekszet 
leszámítva. Sajnos azzal nem számoltunk, hogy vasárnap van, pontosabban akkor jöttünk rá, hogy 
vasárnap van, amikor láttuk, hogy a bolt zárva! Rábíztuk magunkat a Gondviselésre, abban 
reménykedve, hogy talán csak nem halunk éhen ezen a napon! Szerencsére még elmenőben 
felmarkoltunk egy-két muffint a szálláson, ez volt minden elemózsiánk. Kicsit, de csak egy egészen 
picit keringőztünk a városban mire kijutottunk a tengerpartra, amerre az út vezetett. Itt értük utol Jost-
ékat, akik ugyanazon a szálláson aludtak, ahol mi. Éppen azon tanakodtak, hogy merre tovább, 
ugyanis a partról nem vezetett semmi se jobbra, se balra, a tengeren pedig csak nem indulhattunk el. 
Aztán Réka felnézett a baloldalon tornyosuló hegyre és meglátta a sárga nyilat. Nagyon keskeny, 
nagyon meredek ösvényen kapaszkodtunk fel nagyon magasra. Lábunk alatt homok volt, hamar 
rájöttünk, hogy egy homokhegyet mászunk meg éppen. Eléggé szuszogtatós kaptató volt, gyakran 
álltunk meg gyönyörködni a tájban, levegő után kapkodva… A panoráma csodálatos volt, ha nem 
akartunk volna éppen elhalálozni, akkor is többször megálltunk volna gyönyörködni. Ősi törvény, hogy 
ha felmászunk valahová, onnan le is kell ereszkedni! Elég izgalmas ereszkedés volt a nedves, csúszós 
homokon, kiálló sziklákon bukdácsolva. Fáradozásaink jutalmaként egy gyönyörű, homokos 
tengerparton találtuk magunkat, a Noja-i playa-n.  Hamar lekerültek a szandálok a lábunkról,  és 
boldogan gázoltunk bele a tengerbe! Jó három kilométeren át gyalogoltunk a parti fövenyen. Ha forró 
volt a homok, a tengerben sétáltunk, amikor lefagyott a lábunk a jéghideg vízben, kimentünk a forró 
homokra. Nagyon jó volt, de azért kicsit örültünk, amikor a végére értünk, mert eléggé fárasztó volt a 
homokon gyalogolni kilométereken át. Noja hangulatos kis falu. Szerencsére találtunk egy bárt a 
templomtéren, ahol nagyon finomat ettünk. Nem tudom mi a neve, mintha francia saláta lett volna 
tojásrántottába göngyölve és  finom, ropogós kenyeret adtak hozzá. Noja után jó sokáig aszfaltúton 
mentünk. Jó melegen sütött a nap, kicsit le is égtünk. Időnként nagyon furcsa szagot éreztünk, talán a 
sörgyárak közelében érezni ilyent. Egy idő után rájöttünk, hogy a felgöngyölt és lefóliázott szénának 
van ilyen illata. Nagyon hosszúnak tűnt az út, rendesen elfáradtunk, fájt mindenünk. A muffinok hamar 
elfogytak, kekszünk is alig volt már. Se ember, se település, se kocsma nem volt hosszú órákon 
keresztül. Az út kaszálók, legelők között kanyargott. Nem voltak nagy emelkedők, csak a vége felé vitt 
fel az út egy nagyobb domb tetejére, ahol egy csodálatos kis kápolna állt. A kápolna legnagyobb 
örömünkre nyitva volt. Ez volt a nap egyik ajándéka. Misére ugyan nem tudtunk eljutni, de jó volt 
bemenni egy kis imára. Az erőnk végénél tartottunk már akkor, de még sehol semmi nyoma nem volt 
településnek, albergue-nak. Csak úgy vonszoltuk magunkat és azon tanakodtunk, hogy hol fogunk 
élelmet találni.  Mentünk és mentünk, tettük egyik lábunkat a másik elé, de az út nem akart elfogyni… 
Láttunk egy nagy kaszálót, ahol „vegetáriánus” sirályok legelésztek, nagyon vicces volt! Legeslegutolsó 
erőtartalékaink mozgósításával másztunk fel még egy dombra, és….ott volt a szállás!  Mosolygós fiatal 
lány jött elénk, üdvözölt, betessékelt az udvarra, leültetett, vízzel kínált, és amikor egy kicsit 
összeszedtük magunkat megtörtént a regisztráció és megmutatták a szobánkat. Végre ledobhattuk a 
zsákot a hátunkról! A Güemes-i albergue messze földön híres. Egy pap, Ernesto atya vezeti. Nekem 
Böjte Csaba jutott eszembe róla.  Ernesto atya arra tette fel az életét, hogy a zarándokokat segítse. 
Barátságos albergue-t alakított ki a családi házukból, majd ezt bővítette ki az évek során 68 
férőhelyesre. Önkéntesek segítik a munkáját, vannak köztük helyi lakosok és nagyon sok fiatal jön ide 
pár hétre segíteni a világ minden tájáról. Lezuhanyoztunk, kimostunk-teregettünk és kiültünk az 
udvarra sütkérezni egy kicsit. Először azt hittem képzelődöm, de aztán rájöttem, hogy a társalgóból 
szűrődik ki a zene! Vivaldi, Mozart halkan, nem tolakodóan, épp csak ott duruzsolt a fülemben… Ültem a 
napon a szép zöld udvaron, hallgattam a zenét, elnéztem a sok pihenő zarándokot, és  könnyek 
csordogáltak az arcomon… Már nem fájt a lábam, azt is elfelejtettem, hogy éhes vagyok, a szívem 
örömmel és hálával volt telve…  Jost-ék is befutottak,a mi szobánkban kaptak ők is ágyat. Itt volt 
Berthold és Paul is, de nagyon sok ismeretlen arcot is láttunk. Fél kilencre vacsorát ígértek, ínycsiklandó 
illata ott terjengett a levegőben. A lányokkal felfaltuk a legutolsó kekszeket is, még a morzsákat is 
akkurátusan kiszórtuk a tenyerünkbe, nehogy valami veszendőbe menjen!
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8 óra 30 perc  A Szent Imre katolikus Iskola szentmiséje .
18 óra Szentmise és hamvazás.
18 óra 45 perc Bibliaóra a plébánián.
6 óra Szentmise  az Oltáriszentség tiszteletére.
 24 órás szentségimádás a templomban.
19 óra Feln�tt hittan a plébánián.
6 óra Litánia és szentségbetétel.
17 óra 15 perc Keresztút a templomban.
18 óra Szentmise a Rózsafüzér társulat él� és elhunyt tagjaiért.

MÁRCIUS  1.  HAMVAZÓSZERDA    
                                                              

MÁRCIUS 2.      Csütörtök        
                                                            

MÁRCIUS 3.      Péntek                      

Márciusi programjaink: 

Paul mondta, hogy pár nap múlva befejezi a Camino-t, és ha utolsó nap is találkozunk, nekünk adja az 
útikönyvét. Végre eljött a vacsora ideje is! Az étkező megtelt. Mi egy asztalhoz kerültünk Jost-ékkal,ott 
ült mellettem egy svájci zarándok, volt egy osztrák nő is az asztalunknál. A vacsora két különböző 
levesből állt, mindkettőben volt hal is, azt hiszem. Nagyjából mindegy volt, hogy mi van benne, két-két 
tányérral bevágtunk mindkettőből és tömtük magunkba a finom kenyeret. Desszertnek almát kaptunk és 
volt vörösbor is annak, aki kért.  Vacsora után már csak azt néztük, hogy melyik a legrövidebb út, mely az 
ágyhoz vezet!....

27 km; úton eltöltött idő: 7ó3 5p

Nagyböjt

A nagyböjt a húsvétra való felkészülés ideje. Ebben az időszakban- keresztény 
elődeinkhez hasonló módon- lehetőségünk van többet imádkozni, valamint buzgóbban 
gyakorolni az erényeket. Ilyenkor kipróbálhatjuk azt is, mennyire tudunk erősek lenni a 
lemondásban és az önmegtagadásban. Olyan negyvennapos időszak előtt állunk, melynek 
során még jobban mélyíthetjük a Krisztussal való barátságunkat, mint az évközi 
időszakban. Istentől kapott kegyelmi időszakba lépünk be. Használjuk jól az ajándékba 
kapott lehetőséget!

2017 márciusi imaszándék

Az üldözött keresztényekért, hogy megtapasztalhassák 
az egész Egyház támogatását az imádságban, és az 
anyagiakban nyújtott segítség által.
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A Siklósi Római Katolikus Plébánia kiadványa. Kereskedelmi forgalomba nem kerül.
Felelős szerkesztő: Dohány Zoltán - plébános  www.siklosiplebania.hu

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 perckor Rózsafüzér titokcsere és szentségimádás a siklósi   
templomban.
18 óra 45 perc Filmvetítés a plébánián.
17 óra 15 perc Keresztút a siklósi templomban.
15 óra 15 perc Vasárnapi iskola a siklósi templomban.
16 óra Gyerekmise a  templomban.
16 óra 30 Els�áldozási szül�i tájékoztató a plébánián. 
19 óra A Katekumen csoport találkozója a plébánián.
18 óra 45 perc Bibliaóra a plébánián.
19 óra Feln�tt hittan a plébánián.

17 Gyónási lehet�ség a templomban.
17 óra 15 perc Keresztút a siklósi templomban.
18 óra Szentmise lelkigyakorlatos szentbeszéddel.
15 óra 30 perc Imaóra a templomban.
17 óra Gyónási lehet�ség a templomban.
18 óra Szentmise lelkigyakorlatos szentbeszéddel.
8 óra 30 perc Szentmise a siklósi templomban.
15 óra Szentmise Nagytótfaluban.  
17 óra Gyónási lehet�ség a siklósi templomban.                                                                            
18 órakor Szentmise lelkigyakorlatos szentbeszéddel.
Ebben a szentmisében kiszolgáltatjuk a betegek szentségét, 
azoknak a testvéreinknek, akik azt el�zetesen kérik.
16 óra 30 perc Bérmálkozói szül�i tájékoztató a plébánián.
18 óra 45 perc Filmvetítés a plébánián.
17 óra 15 perc Keresztút a templomban.              
15 óra 30 perc   Imaóra a templomban.   
8 óra 30 perc Szentmise a siklósi templomban.
11 óra 30 perc Szentmise Nagyharsányban.
15 óra Szentmise Kistapolcán.
18 óra  Szentmise a siklósi templomban.
18 óra 45 perc Bibliaóra a plébánián.
19 óra Feln�tt hittan a plébánián.
17 óra 15 perc Keresztút a templomban..

MÁRCIUS  4.     Szombat                   
                                                              

MÁRCIUS 5.      Vasárnap                   

MÁRCIUS 9.      Csütörtök                  
MÁRCIUS 10.   Péntek                        
MÁRCIUS 12.   Vasárnap                  
                                                           
MÁRCIUS  13.  Hétf�                                                                                 

MÁRCIUS  15.  Szerda                         
MÁRCIUS 16.   Csütörtök                  
MÁRCIUS  17-18-19  NAGYBÖJTI LELKIGYAKORLAT
A LELKIGYAKORLATOT MÁGER RÓBERT VEZETI.
MÁRCIUS 17.   Péntek                       
                                                         

MÁRCIUS 18.   Szombat                                                                              

MÁRCIUS  19.   Vasárnap               

MÁRCIUS  20.  Hétf�                             
MÁRCIUS 23.   Csütörtök                    
MÁRCIUS 24.   Péntek                                 
MÁRCIUS 25.   Szombat                      
MÁRCIUS  26.  Vasárnap                    
                                                                   

MÁRCIUS  29.  Szerda                              
MÁRCIUS 30.   Csütörtök                        
MÁRCIUS 31.   Péntek                            


