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Reggel a szokásos teendők, pakolás, vízhólyag ragasztás után bőséges reggelit kaptunk a háziaktól. 
Sajnos a ruháink nem igazán száradtak meg, egy részüket ki se teregette a hospitalera. Ott találtuk meg 
egy lavórban összekeveredve a kanadai nők ruháival, vizesen. Mindent felaggattunk a zsákokra, de 
minek?! Odakint szakadt az eső!  Belebújtunk a bakancsokba, az esőkabátokba, feltornáztuk a zsákot a 
hátunkra, és indulásra készen álltunk. Szegény Annának potyogtak a könnyei mire belepréselte a sebes 
lábait a bakancsba, de ma nem lehetett szandállal gyalogolni!  Készítettünk egy közös képet Paullal, aki 
ma tényleg befejezte a Camino-t. Megígértette velünk, hogy Santiago-ból, a katedrális elől küldünk neki 
egy képet magunkról. Nagyon nehéz indulás volt abban a szakadó esőben, amikor épeszű ember ki se 
dugja az orrát a lakásból!  Nekünk nem volt más választásunk, menni kellett! Érdekes módon „kívülről” 
nem tűnt olyan szörnyűnek az eső, mint amilyennek látszott, amikor kinéztünk az ablakon. Nagyon 
lassan haladtunk, mert Annának rettentően fájt a lába. Egy jó fél óra után valahogy bejáratódott, 
innentől felgyorsultunk. Nem volt elég az eső és a lábfájás, jól el is tévedtünk!  Mondjuk nem is volt 
nehéz, mert szinte semmit nem láttunk, csak mereven bámultunk a lábunk elé, hogy orra ne bukjunk. 
Egy kereszteződésben nem vettük észre a jelet, és mentünk tovább amerre a fő csapás vitt. Nagyon 
hamar egy országúton találtuk magunkat. Caplattunk rajta egy darabig, de gyanús volt, mert jó ideje 
nem láttunk se kagylót, se nyilat. Természetesen vissza kellett fordulni! Érdekes módon eddig még soha 
nem sikerült vízszintes terepen eltévednünk. Vagy megmásztunk egy potya kaptatót, amiről aztán 
vissza kellett ereszkedni, vagy fordítva. Nos, most a fordítva volt, vissza kellett másznunk addig a 
pontig, ahol az utolsó jelet láttuk. Persze ilyenkor égen-földön nem találni teremtett lelket (ki olyan 
hülye, hogy ilyen időben kidugja az orrát a házból?!) Miután egy ideig tanácstalanul toporogtunk, 
észrevettük egy jelentéktelennek látszó lépcsősoron a jelet. Ez az első napunk Asztúriában, itt a 
kagylók fordítva állnak, nagyon kell figyelni, főleg ha nincs nyíl a kagyló alatt, amely egyértelművé teszi 
az irányt.  Egy idő után beértük a kanadai nőket, de nem nagyon akartuk megelőzni őket. Gondoltuk, 
hogy azért fél szemmel lessük, hogy merre mennek, legalább nem csak magunkban tévedünk el… Nem 
sokat láttunk az útból. Leszegett fejjel lépdeltünk a lábunk elé nézve, több okból is: egyrészt így nem 
áztak annyira a szemüvegek, a kapucni valamelyest felfogta az esőcseppeket, másrészt kisebb volt az 
esélye annak, hogy orra bukunk a csúszós köveken, harmadrészt pedig úgyse láttunk semmit, mivel 
többnyire a felhőkben meneteltünk. Hiába van profi bakancsunk, szuper esőköpenyünk, egy idő után 
bőrig áztunk, a bakancsunkban cuppogott a víz. A kezünk, amit nem takart az esőköpeny ráncorsa 
ázott, mintha egész nap mostunk volna. Az volt a nap ajándéka, hogy úgy tudtunk gyalogolni órákon át 
a sűrű esőben, mintha az lett volna a világ legtermészetesebb dolga… A mai út a Norte egyik 
leglátványosabb partszakaszán vezetett, de ebből gyakorlatilag semmit nem láttunk. Azaz egy  
különlegességet mégis! Ha nem lettek volna előttünk a kanadai nők, talán elmentünk volna mellette, de 
így aztán őket látva mi is letértünk a földútról a sáros, sziklás ösvényre, és egy ritka jelenségnek 
lehettünk szemtanúi. Bufones a neve a helynek. A tenger itt szép időben se látszik, mert eléggé messze 
van, viszont amikor nagy a hullámverés, a parti sziklák alagútrendszerén át egy mély szakadékból feltör 
a tengervíz, mint egy gejzír. Egy darabig bámészkodtunk, próbáltam fényképezni (…„ezt muszáj 
lefényképezni!”- ezzel cukkolnak folyton az én imádott lányaim… ) A terep nem volt nagyon nehéz. 
Voltak rajta kaptatók, ereszkedők, de nem köptük ki a tüdőnket. Sejtettünk erdőket, legelőket is 
körülöttünk, láttunk egy folyót és egy hidat, amelyen aztán át is mentünk. Itt-ott volt egy kevés 
országút is, de nem ez volt jellemző a mai napra. Sokáig gyalogoltunk valahol magasan a tenger fölött a 
gerincen, de ezt is csak sejtettük. Hallottuk a tenger morajlását, a sirályokat, de csak egy gomolygó 
masszát láttunk magunk körül. Egyszer felsejlett a völgyben egy település, szép piros háztetőkkel. 
Nagyon megörvendtünk, azt hittük, hogy végre megérkeztünk, már csak le kell ereszkedni a hegyről. A 
Camino „törvénye” szerint azonban amikor azt gondoljuk, hogy megérkeztünk, mindig kiderül hogy 
még legalább két falun át kell menni a célig… Nos, most is ez történt. Az ösvény szépen elkanyarodott a 
háztetőktől, és még jó sokáig mentünk mire végre leereszkedtünk Llanes-ba. A kaland itt még nem ért 
véget, ugyanis meg kellett találni a szállást a nagyvárosban. A kanadai nőket órákkal előbb lehagytuk 
valahol, de beértünk egy spanyol és egy amerikai srácot, akikkel együtt haladtunk az utolsó szakaszon. 
A városban a spanyol srác kérdezősködni kezdett, hogy merre találjuk az albergue-t.  Jellemző módon a 
nagyobb városokban az emberek egy része nincs tisztában a Camino irányával, a szállásokkal. 
Többedik nekifutásra megkaptuk a megfelelő útbaigazítást. A spanyol fiú nélkül sokkal nehezebben 
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Júniusi imaszándék

A nemzetek vezetőiért, hogy tudatosan tegyenek azért, hogy megszűnjön
a fegyverkereskedelem, amely sok ártatlan áldozatba kerül.

Június 1.    Els�csütörtök    

Június 2.   Els�péntek            

Június 3.   Els�szombat     

Június 4.    Pünkösdvasárnap               

Június 5.    Pünkösdhétf�                 

Június 8.    Csütörtök                                               
Június 11.  Vasárnap                                          
Június 12.  Hétf�                      
Június 14.  Szerda                     
Június 15.  Csütörtök             
Június 17. Szombat              
Június 18. Vasárnap 
Június 19.  Hétf�            
Június 22. Csütörtök              
Június 24.  Szombat           

Június 25. Vasárnap             
Június 27.  Kedd 

6 óra Szentmise az Oltáriszentség tiszteletére.
24 órás szentségimádás.
6 órakor litánia és szentségbetétel.
18 órakor Szentmise a rózsafüzér társulat él� és elhunyt tagjaiért.  
15 órakor Imaóra a templomban.
16 óra Szentmise a Fatimai Sz�zanya tiszteletére.
A szentmise után agapé a sekrestyében.
11 óra 30 perc Szentmise Nagyharsányban.
16 óra Szentmise Kisharsányban.
16 óra 30 perckor Rózsafüzér titokcsere és szentségimádás  a siklósi templomban. 
7 órakor Szentmise a siklósi templomban.    
Gyalogos zarándoklat Máriagy�dre.             
18 óra 45 perc Filmvetítés a plébánián.                               
16 óra  Gyerekmise a siklósi templomban.                             
19 óra A Katekumen csoport találkozója a plébánián.
18 óra 45 perc Bibliaóra a plébánián.
19 óra Feln�tt hittan a plébánián.
10 óra    PAPSZENTELÉS PÉCSETT A BAZILIKÁBAN.
14 óra  Szentmise Nagytótfaluban.
Zarándoklat Budapestre a Szent István Bazilikába.
18 óra 45 perc Filmklub a plébánián. 
10 órától- 12 óráig Nikodémus óra a templomban.
15 óra 30 perct�l Imaóra a templomban.
18 óra Szentmise Hálából az imádságos mozgalomért.
16 óra Szentmise Kistapolcán.
Szent László napi zarándoklat Somogyvárra.

Hírek

A Pécsi Egyházmegye pedagógusnapi rendezvénye az idei évben is 
ünnepi szentmisével kezdődött, amelyet Udvardy György 
megyéspüspök celebrált a székesegyházban. A szentmise végén az 
egyházmegyei hittanversenyen helyezést elérő gyermekek vehették 
át díjaikat. A tanulók mellett a pedagógusok is díjazásban 
részesültek, a megyéspüspök három pedagógusnak adta át a 
Szepesy Ignác életmű díjat, kiemelkedő tanári munkájuk 
elismeréseként. Az idei díjazottak: Mayer Józsefné a szekszárdi 
Szent József Iskolaközpont, Balló Andrásné a pécsi Szent Mór 
Iskolaközpont és Batki Ottó a siklósi Szent Imre Katolikus 
Általános Iskola pedagógusa.


