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Az én papom: Keresztes Andor

„Az én papom” kampányunkra szeretettel várjuk olvasóink írásait 500–2000 karakter terjedelemben, jó 
minőségű fotóval (jpg formátumban). Ezúttal a máriagyűdi kegyhely igazgató-plébánosát, Keresztes 
Andort mutatjuk be, akiről Szabó Balázs írt szerkesztőségünknek Siklósról.
 

Andor atyát egy erdélyi zarándoklat során sikerült megismernünk, közvetlensége, hite egyből 
megfogott minket. Akkor Tolnán volt plébános, ahol többször meglátogattuk, illetve volt szerencsénk 
Siklóson is vendégül látni több alkalommal.

Időközben Beremendre került, ahol folyamatosan alkotott, megtöltötte a templomokat szerető 
hívekkel. Jó volt látni, hogy egy pap a középpontba kerül, mindenkihez van egy kedves szava, nyitott, 
segítőkész, őszinte ember. 

Amikor bejelentette, hogy Máriagyűdre kerül, könnyezett a templomban mindenki, „siratta” az atyát. Ő 
akkor is higgadtan beszélt, és azt kérte, hogy szeressék az utódját annyira, mint ahogy őt szerették. 
Megköszönte az elmúlt hat évet, amely során folyamatosan csak jót kapott, és remélte, hogy viszont is 
sikerült valamit adni.
Püspök úr a háttérből biztos látta azt a teljesítményt, ami arra sarkallta, hogy kinevezze a kegyhely élére 
plébánosnak.

Andor atya a szombathelyi premontreieknél érettségizett, teológiai tanulmányait Óbudán kezdte meg. 
Mayer püspök úrnál jelentkezett, hogy hazajönne, tanulmányait a Pécsi Hittudományi Főiskolán fejezte 
be.

2004. július 19. szentelte föl Mayer Mihály, újmiséjén szülőfalujában, Kisdorogon is ő volt a szónoka. 

Az atya igazi székely családból származik Hadikfalváról. Már nagyapja is kántortanító volt. Büszkén 
vallja és képviseli székelységét.

Máriagyűdön hamar megszerették, megtöltik a hívek a templomot, és öröm hogy új híveket is sikerül 
megszólítania. Szoros a kapcsolata Dohány Zoltán siklósi esperes-plébános úrral. Kölcsönösen segítik 
egymást, Zoli atya átjár Gyűdre gyóntatni, Andor atya pedig besegít a siklósi misékben. Sokat tesznek 
együtt is a közösségért, annak növeléséért. Jó látni, hogy a hívek átjárnak egymás templomába, sőt, 
többen mindkét helyen megjelennek vasárnap.

Idézek az Andor atyával nemrég készült interjúból: „Azt szeretném, hogy minden ideérkező zarándok, 
paptestvér otthon érezze magát: béke legyen az érkezőnek, áldás a távozónak.”

A Jóisten adjon erőt, egészséget Keresztes Andornak, hogy ilyen lelkülettel sokáig szolgálja a hívek 
sokaságát!
Szabó Balázs
Siklós
 
Fotó: SiklósiHírek.hu
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2016. jún. 23. Nyolcadik nap: Comillas-Pendueles 

Hajnalban keltünk, hogy a cserkészeket leelőzzük. Szerencsére még semmi mozgolódás nem volt a szobájukban. 
Berthold ágya üres volt már. Kicsit sajnáltam, hogy nem tudtunk elköszönni tőle, de amikor lementem a konyhába 
teát főzni, legnagyobb örömömre ott tett-vett még az asztalnál. Mivel tudta, hogy az Anna lába csupa vízhólyag a 
tegnapi nagy rohanás után, az összes szuper kötszerét nekünk adta. Épp erre volt a legnagyobb szükségünk! Én 
ugyanis még otthon eldöntöttem, hogy márpedig nekünk nem lesz vízhólyag a lábunkon! Pakoltam egy kis 
Betadine-t, egy csomag steril gézlapot és egy kevés, de tényleg csak egy kevés bőrbarát ragtapaszt azzal a 
felkiáltással, hogy minek cipeljünk fölöslegesen?!  Hiba volt!  Bertholdtól kb. tíz zarándoklábra elegendő Mefixet és 
szuper kolloidos tapaszt kaptunk. Miután az utolsó hólyagot is leragasztottam, ami egy jó fél órás procedúra volt, 
elindultunk. Annának annyira fájt a lába, hogy nem is tudott bakancsot húzni, zokni-szandál kombinációban indult 
neki a mai napnak. Nem terveztünk sokat mára, mindössze 18 kilométert Serdio-ig. Párás, ködös időben indultunk 
útnak, folyton szitált az apró szemű eső. Végig azért imádkoztam, hogy ne legyen nagyobb eső, mert Anna képtelen 
lesz bakancsot húzni! Nagyon lassan haladtunk a fájós lábak miatt. Szép, erdélyi hangulatú tájakon mentünk, 
hegynek fel, völgynek le, bár messzire nem lehetett ellátni a köd miatt. Utunkat legelők, kaszálók övezték, 
mindenütt tehenek legelésztek. Rájöttem, hogy azok a furcsa, hosszúkás levelű, egyenes törzsű fák, amelyek már 
napok óta fel-felbukkantak, a kifejlett eukaliptuszok. A fiatal eukaliptusznak egészen más színű és formájú a levele. 
Az első stációnk San Vincente de Barquera volt, ahol tegnap találkozót beszéltünk meg Paullal. Szép tengerparti 
város, bár sokat nem láttunk belőle a köd miatt. Egy hosszú hídon mentünk be a városba egy folyó fölött, mely 
éppen ott torkollik a tengerbe. A híd után a Camino balra folytatódik, de mi kimentünk a parti sétányra. Tegnap, 
amikor a találkát megbeszéltük nem gondoltuk, hogy San Vincente ilyen nagy város, és ennyi bár, cukrászda, 
étterem sorakozik a parti sétány mentén!... Végigjártuk az összeset, de Pault sehol nem találtuk. Leültünk az egyik 
bárban, megettünk egy-egy szendvicset, vártunk egy kicsit, hátha közben előkerül. Végül még a buszmegállóba is 
bekukkantottunk, mert tudtuk, hogy ott fog buszra szállni. Mivel sehol nem találtuk, úgy döntöttünk, hogy el kell őt 
engedni, induljunk tovább! A Camino egy nagy kaptatóval búcsúzott a várostól. Messze előttünk láttunk egy 
zarándokot, úgy saccoltuk, hogy az esőköpeny Juliettet, az ausztrál lányt rejti. Megszaporáztuk a lépteinket, 
sikerült is utolérnünk, de ő se látta Pault. Egy darabig együtt haladtunk, de minden lábfájás ellenére mi gyorsabbak 
voltunk nála. Bandukoltunk a kanyargós, eléggé meredek úton, amikor egyszer csak harsány „Jó reggelt kívánok!” 
ütötte meg a fülünket! Mintha zsinóron rántottak volna meg, úgy fordultunk hátra mindhárman! Egy fiatal srác 
ballagott Juliette mellett, és amikor megtudta, hogy magyarok vagyunk, így köszöntött minket. Kiderült, hogy 
lengyel, és vannak magyar barátai. Az összes magyar tudása kimerült ebben a köszönésben, annyit elmondott még 
hogy „sárgarépa, burgonya”, de ezzel véget is ért a magyar szavak sora. Minket minden esetre nagyon feldobott ez 
a pár szó. Eddig nem találkoztunk magyarokkal az Úton. Szegény srácnak a nevét se jegyeztük meg, olyan nagyon 
lengyeles hangzású volt. Egy ideig együtt haladtunk, tanítottuk magyarul számolni. Ők megálltak pihenni, mi 
mentünk tovább, többet nem találkoztunk a nap folyamán. Végre-valahára beértünk Serdio-ba, ahol kiderült, hogy 
a szállás zárva van, tovább kell mennünk még legalább nyolc kilométert Colombres-ig! A lányokra sandítottam, azt 
hittem, hogy kétségbe lesznek esve, de legnagyobb örömömre mindketten teljesen összeszedetten álltak az újabb 
kihívás elé. Valahogy a lábfájásuk is csökkent, hatalmas tempóval álltunk neki az újabb szakasznak. Szerencsére 
nem volt olyan nagy eső, hogy Annának bakancsba kelljen bújnia, mert az nagyon megnehezítette volna a 
gyaloglást. Colombres előtti utolsó faluban, Unquera-ban nagy meglepetésünkre Paul vigyorgott ránk az egyik 
bárból. Egy másik zarándokkal sörözött, és ránk várt. Írt egy e-mailt nekem még reggel, hogy meggondolta magát, 
nem ül buszra San Vincentében, hanem gyalogol még egy napot és találkozunk Colombres-ben. Mivel 
Spanyolországban nem működik a mobilnetem, nem tudtam elolvasni az üzenetet. Nagyon megörültünk neki! 
Átadta az útikönyvet, és mondta, hogy még ajándékot is vett nekünk, majd a szálláson megkapjuk. Mi 
továbbmentünk, ő még ott maradt meginni a sörét. Jó nagy kaptatón mentünk fel Colombres felé. Találkoztunk egy 
nővel és egy férfival, akik szórólapot nyomtak a kezünkbe, amelyen egy albergue-t, a Casa Flor-t reklámozták. 
Próbáltak meggyőzni, hogy menjünk oda, de ez a szállás Penduelesben, Colombrestől legalább nyolc kilométerre 
van. Megköszöntük szépen, és mondtuk, hogy annyit mi képtelenek vagyunk ma gyalogolni, mert már így is a 
halálunkon vagyunk. Felajánlották, hogy elvisznek autóval, erről hallani se akartunk! Akkor már mindhármunknak 
nagyon fájt a lába, alig tudtunk járni. Végre megérkeztünk a szállásra, ahol legnagyobb meglepetésünkre közölték, 
hogy mind a 120 hely megtelt! Nyitás előtt fél órával! Hozzá kell tennem, hogy semmi mozgást nem láttunk az 
albergue-ben és az udvaron sem! Nagyon furcsa volt ez az egész... A következő szállásig újabb 4-5 kilométert kell 
menni! Itt döntöttük el, hogy szégyen ide vagy oda, buszra ülünk, mert a 33 megtett kilométer után képtelenek 
vagyunk tovább gyalogolni. Közben Paul is beért minket, és azt javasolta, hogy ne buszra üljünk, mert a 
buszmegállóhoz legalább négy kilométert kell visszafelé gyalogolni, hanem menjünk át a következő faluba, ott 
hívunk egy taxit és elvitetjük magunkat a legközelebbi szállásra. Így is lett! Beértünk egy benzinkútra ahol Paul egy 
egyszerű kérdést próbált feltenni a benzinkutasnak, hogy hol tudnánk egy taxit hívni. A benzinkutas kicsit 
ideggyenge volt szegény. Meg se várta, hogy Paul befejezze a mondókáját, hanem elkezdett üvöltözve mutogatni, 
hogy Camino de Santiago erre, Pendueles arra, persze mindezt spanyolul. Paul tett még egy próbálkozást, mire 
újabb üvöltözés volt a válsz. Valahogy az volt az érzésünk, hogy itt soha nem tudjuk meg amit szeretnénk…. 
Szerencsére volt egy kamionos pihenő a közelben, onnan sikerült taxit hívnunk. Mivel ott lapult még a zsebemben a 
Casa Flor szórólapja, úgy döntöttünk, hogy oda megyünk. Ameddig a taxira vártunk előkerült Juliette is és az az 
olasz srác, akivel tegnap együtt vacsoráztunk. Ők gyalog akartak az öt kilométerre levő Buelna-ig menni,de aztán 
becsatlakoztak hozzánk a taxiba.  A Casa Flor-ban mézédesen fogadtak minket, kicsit ki is rázott a hideg ennyi 
kedvességtől! Annál is inkább, hogy ugyan lehet kilenc euróért is megszállni, mint ahogy hirdették a szórólapon, de 
igen erősen javasolják a 15 eurót vacsorával… Élelmünk nem volt, túl fáradtak voltunk ahhoz, hogy bolt után 
kajtassunk, úgyhogy fogcsikorgatva ugyan, de befizettük a tizenöt eurót fejenként. Hárman vagyunk a szobában. 
Szép tiszta, rendezett. A fürdőszobába beesik az eső a plafon nyitott tetőablakán. Meleg zuhany után hideg 
zuhanyként hulló égi áldás a törölközés közben! A járólapon szép kis tócsa gyűlt össze, vigyázni kell, nehogy 
nyakunkat szegjük! Mosni nem lehet a fürdőszobában, enni nem lehet a szobában, a konyha lakatra zárva. 
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„Feltámadás” a 61-esen

Már megszoktam, hogy a ruhám sokakban indulatokat kelt… valószínű pozitívokat is, de akik ennek hangot 
adnak, azok zömmel a keserűség és a gúny megnyilvánulásai.
Így volt ez alkalommal is, nagyszombat délutánján. Egy kedves látogatásból indultam haza, s lélekben 
készülődtem már az esti feltámadási szertartás hangulatára.
Mikor felszálltam, ő a hátam mögött ült, egyedül – nem vettem észre. Nekitámaszkodtam a jegylyukasztónak és 
úgy zötykölődtem gondolataimba merülten. Majd meghallottam a hangját: egy mondat közepén volt, tehát már 
egy elkezdett monológjának foszlányai jutottak hozzám. Nem értettem még a szavait, de éreztem a vádló 
hangnemet. Nem volt újdonság… majd csak abbahagyja – gondoltam. Ám egyre hangosabban rákezdett, 
biztosra véve, hogy meghallom szitkait. S a végén már az egész villamoson hallható volt fájdalmas kifakadása:
– … mert a papok, meg az apácák beburkolóznak ruhájukba, hogy meg ne lássák a fájdalmat, meg ne hallják 
azok kiáltását, akik szenvednek, hogy ne kelljen rajtuk segíteniük. Mert nem segítenek. Fogalmuk sincs a 
fájdalomról, a hidegről, mikor az erdőben kell éjszakázni. Fogalmuk sincs a szenvedésről…”
Nem mertem megfordulni. Fájtak a szavai… egyszerre fájt az igazság és az igazságtalan vád. Furcsa érzés volt. 
Szégyelltem magam… Miért is?
Egyre kínosabbá vált a helyzet, és menekültem volna. Már terveztem, hogy inkább leszállok, a végállomás még 
messze volt…
S ekkor érdekes ötletem támadt: Miért vagy ilyen gyáva? Miért nem mész oda? Talán mégis igaza van? Nem 
akarod meglátni a fájdalmát? Na és ha pofon vág? És akkor mi van? Legalább részesülök benne valamennyire. 
Ha folytatja, legalább a szemedbe folytathatja. Legalább meghallgathatod az Egyház nevében, a papok 
nevében, az apácák nevében! Nézz már rá!!! Ki ez az ember?
S akkor megfordultam, ránéztem és rámosolyogtam.
Szemmel láthatóan megdöbbent. Elhallgatott. Ez a kis szünete annyira felbátorított, hogy leültem vele szembe, 
s mosolyogtam rá, mint egy jó barátra. Szerintem nem értette a helyzetet, nem erre számított. Egy nyugodtabb 
hangnemben belekezdett újra:
– Jegyre gyűjtök, hogy kimehessek Ausztriába. Munka nélkül vagyok, itt nem kapok munkát. Nem rég 
szabadultam a börtönből.
Értettem az utalást, de nem rendelkezünk saját pénzzel, nem tudtam neki adni. Ám kezemben volt a 
vendégségből hozott kedves ajándékcsomag, tele finomságokkal. Hát, most ennyim van, és az imám, csak 
ennyit tudok neki adni. Legfeljebb hozzám vágja. Megpróbálom. Elfogadta, és megenyhült a szíve. Nagydarab, 
keménykötésű férfi volt, baseball sapkában, melynek sültője szinte egész arcát eltakarta, de ekkor felnézett, és 
láttam könnybe lábadt két szemét. Sírt, és ekkor történt életem legszebb húsvéti hitvallása. Egyre hangosabban 
beszélt, de már nem a szitok jött ki száján, hanem az egész villamos előtt megvallotta azt, ami éltette, és ami 
reményt adott:
– Én hiszek az Atyában, és tudom, hogy ő megbocsát. Mert ő olyan Atya, ki még a Fiát is odaadta, csak azért, 
hogy megtudja mindenki, hogy mennyire szeret, Ő irgalmas Atya! Ő teremtett engem is! És tudom, hogy Ő 
megbocsát nekem! Hiszen ezt ünnepeljük ma! Ez a húsvéti üzenet, hogy van feltámadás a bűnből! Én hiszek 
Jézusban! Mert nagy az ő szeretete! Mert Ő itt lakik bennem! Én viszem magammal mindenhová!
S mellét verve, könnyeit törölgetve ült ott előttem, s én úgy éreztem, ez volt életem legszebb húsvéti vigíliája. 
Lehet, hogy nem liturgikus a hely, a stílus, a szöveg – de ennek az embernek a szívében valóban a Feltámadás 
reménye élt!
Csak annyit tudtam mondani neki, szintén könnyes szemekkel, hogy: Ámen!
S Ő, a 150 kg-os börtönből szabadult férfi, aki szitokkal és gyűlölettel fogadott a felszálláskor ruhám miatt, a 
végállomásnál bennem Krisztusnak csókolva kezet búcsúzott.
KRISZTUS VALÓBAN FELTÁMADT!

/forrás: http://www.szepi.hu/irodalom/kedvenc/kt_128.html/

A házinéni kimossa a ruháinkat három euróért!  Micsoda luxus!  Három kanadai nő van a szomszéd szobában, ott 
kapott ágyat Paul is. Átadta az ajándékát, egy hatalmas zacskó csokibonbont. A háziak javára írandó, hogy nagyon 
finom és bőséges vacsorát kaptunk. Utána ismét lakatra zárták a konyhát, és kilenckor lekapcsolták a wifi-t. A 
szobákon nincs ajtó! …

   Nyolc kilométert „csaltunk”, de nem volt más lehetőségünk!
               33+8 km; úton eltöltött idő: 9ó 40p                                                                           

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

Májusi programjaink: 

7 óra 30 perc  Tóth János zarándok szentmiséje a  templomban.
19 óra Feln�tt hittan a plébánián.
6 órakor Szentmise  az Oltáriszentség tiszteletére.
24 órás szentségimádás a templomban.
 6 óra Litánia és szentségbetétel a templomban.
18 órakor Szentmise a Rózsafüzér társulat él� és elhunyt tagjaiért.
15 óra Imaóra a templomban.
16 óra Szentmise a Fatimai Sz�zanya tiszteletére.
16 óra Szentmise Kisharsányban.
16 óra 30 perc Rózsafüzér titokcsere és szentségimádás  a templomban.
8 óra 30 perc a Szent Imre Katolikus Iskola szentmiséje a templomban.
19 óra  A Katekumen csoport találkozója a plébánián.    
18 óra 45 perc Bibliaóra a plébánián.                                     
18 óra 45 perc Filmklub a plébánián. 
Húsvét 5. Vasárnapja
16 óra Gyerekmise a siklósi templomban.
19 óra Feln�tt hittan a plébánián.
15 óra 30 perc Imaóra a templomban.
Húsvét 6. Vasárnapja  
11 óra 30 perc Els�áldozás Nagyharsányban. 
15 óra Szentmise Nagytótfaluban.
17 óra Bérmálási próba Siklóson.       
18 óra 45 perc Bibliaóra a plébánián.         
18 óra 45 perc Filmklub a plébánián.
19 óra A Házas Hétvége mozgalom területi találkozója a plébánián.
10 óra Els�áldozók találkozója Máriagy�dön.
10-12 óra Nikodémus óra a templomban.
14 óra Bérmálási próba és gyóntatás a templomban.                                                                                                                                                                   
Urunk Mennybemenetelének F�ünnepe
13 óra Szentmise Kistapolcán.   
16 óra Bérmálási mise Siklóson.
Ezen a napon nem lesz esti szentmise!
Május hónapban az esti szentmisék el�tt elimádkozzuk a májusi litániát.
                                                          

Május 1.    Vasárnap                          
Május 3.    Szerda                           
Május 4.    Csütörtök                         
                                                      
Május 5.    Péntek                            
                                                          
Május 6.    Szombat                         
                                                          
Május 7.    Vasárnap                        
                                                       
Május 8.    Hétf�                             

Május 10.  Szerda                                                        
Május 11.  Csütörtök                  
Május 14.  Vasárnap                   
                                                         
Május 17.  Szerda 
Május 20.  Szombat                     
Május 21.  Vasárnap                         
                                                              
                                                             
Május 22. Hétf�                                  
Május 24. Szerda                                    
Május 25. Csütörtök
Május 26. Péntek                          
Május 27. Szombat                            
                                                                      

Május 28. Vasárnap                             

Májusi imaszándék

Az Imaapostolság imaszándéka: Evangelizációs – Az afrikai keresztényekért, 
hogy a kiengesztelődés, az igazságosság és a béke prófétai tanúságtételét 
tegyék az Irgalmas Jézust utánozva. 


