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Panaszkodni tilos! – üzeni a Ferenc pápa ajtaján levő felirat

Panaszkodni tilos! – ez a felirat fogadja a látogatókat Ferenc pápánál, aki korábban is hangoztatta már, 
hogy örökös panaszkodás helyett tevékeny és örömteli Egyházat és hívőket szeretne maga körül látni.

A katolikus egyházfő a vatikáni otthonaként kiválasztott Szent Márta-házban helyezte a feliratot saját 
lakosztályának bejárati ajtajára. Egy vendége fényképezte le a pápa engedélyével, és juttatta el a La 
Stampa olasz napilapnak.

A nagyméretű, piros betűs felirat az olaszországi hivatalokban és más intézmények falain gyakran látott 
tiltótáblákat idézi, amelyek általában a dohányzást, szemetelést vagy mást tiltanak jogszabályokat 
idézve és esetleges szankciókkal fenyegetve.

A panaszkodást tiltó tábla az 1. számú „egészség- és jólétvédő” törvényre hivatkozik. Hozzáteszi, hogy 
a tiltást megszegők „áldozatszindrómában” szenvednek, éppen ezért hangulatuk romlik és csökken a 
problémamegoldó képességük. Kétszeres szankció vár a tábla szerint azokra, akik a panaszkodási 
tilalmat gyerekek közelében szegik meg.

„Ahhoz, hogy jobbá váljunk, képességeinkre kell koncentrálni saját korlátaink helyett: hagyj fel tehát a 
panaszkodással, és tégy azért, hogy javíts az életeden!” – olvasható a táblán az apró betűs felirat, 
amelynek szerzője, Salvo Noé olasz pszichológus személyesen adta át Ferenc pápának a táblát június 
közepén egy vatikáni audiencián. Az önmegvalósításról és személyiségfejlesztésről írt utolsó könyvében 
a pszichológus Ferenc pápát is idézte.
A pápa annyira megörült a táblának, hogy kiragasztotta vatikáni ajtajára.

Ferenc pápa megválasztása óta többször hangoztatta, hogy az evangélium üzenetét örömmel hirdető 
egyházat és hívőket szeretne maga körül látni. Az Evangélium öröme kezdetű apostoli buzdításában az 
egyházfő azt írta, a keresztényeknek néha olyan az arcuk, mintha savanyúságot ettek volna ahelyett, 
hogy örülnének keresztény életüknek.
A La Stampa megjegyezte, hogy Ferenc pápa talán ezzel a táblával jelezte a közvéleménynek és a 
sajtónak is, hogy nem felel meg a valóságnak az utóbbi időben róla festett kép, amely szerint állandó 
problémák terhelik a Vatikánt és az Egyházat. Ferenc pápa jókedve és iróniája nem múlt el.

       * * *

Olaszországban nem a foci a legnépszerűbb sport, hanem a panaszkodás – állítja Salvo Noé. – Van, aki 
egyenesen lediplomázik panaszkodásból, és jó jegyeket is szerez belőle, mert mindenre panaszkodik, 
anélkül, hogy valódi oka lenne rá. A panasz egy szokás, és gyakran független az adott körülményektől. 
Ha megszoktuk a panaszkodást, mindig panaszkodni fogunk, akkor is, ha szép az idő. Ha süt a nap, 
akkor azért, mert izzadunk; ha esik, azért, mert megázunk. Aki rászokott a panaszkodásra, az már 
automatikusan csinálja, mert belekerült a viktimizmus, az áldozatérzés hálójába, ami miatt mindent 
negatívan lát. A tábla, melyet a pápának ajándékoztam, azt akarja hangsúlyozni, hogy ha 
panaszkodásra vesztegetjük az időnket, akkor elvesszük az időt a megoldások keresésétől, melyek 
jobbá tehetnék az életünket. Tehát sportágat kell váltanunk: a „panasz-sport” helyett űzzük a 
„megoldás-sport”-ot. 
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A pszichológus szerint a panaszkodás igen elterjedt a munkaközösségekben is. Ahhoz, hogy 
leszámoljunk vele, az erősségekre kell koncentrálni; a munkaközösségekben a konfliktusok, a rosszul 
működő emberi kapcsolatok zavart okoznak, csökkentik a termelőképességet. De ha odafigyelünk rá, 
hogy produktív és proaktív nyelvezetet használjunk, vagyis ha az eredményességre törekszünk, 
próbálunk előre gondolkodni és önállóan cselekedni, akkor rájövünk, hogy nemcsak jobb a légkör a 
munkahelyünkön, hanem a teljesítményünk is nő, mert mentálisan jobban érezzük magunkat.

Nem számítottam rá, hogy a pápa tényleg kiteszi a „Panaszkodni tilos!” táblát lakása ajtajára – tette 
hozzá Salvo Noé. – A táblával együtt egy könyvet és egy karkötőt is ajándékoztam a Szentatyának, 
utóbbin ugyanaz a felirat áll, mint a táblán. A pápa egyből a csuklójára húzta, és közben hallottam, 
amint a munkatársainak szól, hogy a táblát tegyék ki a szobája elé. De nem is mertem remélni, hogy 
tényleg így lesz.

„ Ahhoz, hogy jobbá váljunk, képességeinkre kell koncentrálni saját korlátaink helyett: hagyj fel tehát a 
panaszkodással, és tégy azért, hogy javíts az életeden! „ - olvasható a táblán az apró betűs felirat, 
melynek szerzője, Salvo Noé olasz pszichológus személyesen adta át Ferenc pápának a táblát június 
közepén egy vatikáni audencián. Az önmegvalósításról és személyiségfejlesztésről írt utolsó könyvében 
a pszichológus Ferenc pápát is idézte.

A pápa annyira megörült a táblának, hogy kiragasztotta vatikáni ajtajára.

Ferenc pápa megválasztása óta többször hangoztatta, hogy az evangélium üzenetét örömmel hirdető 
egyházat és hívőket szeretne maga körül látni. Az Evangélium
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 Camino del Norte
 2016. jún.28. 13. nap: Amandi-Camping Deva 

Közös reggelivel indult a nap. Volt tea, kávé, müzli, muffin. Reggeli után a háziak mindenkitől 
egyenként öleléssel, puszival búcsúztak. Viszonylag korán sikerült elindulni, de a lengyel 
lányok megelőztek. Egyetlen jelet láttunk, egy sárga nyilat, de volt mögötte egy fura 
szimbólum. Nem voltunk teljesen biztosak benne, hogy arra kell menni, de a távolban 
megvillant egy piros hátizsák, amelyről azt gondoltuk, hogy az Ana-é. Innentől nem 
gondolkodtunk, hanem mentünk mi is arra. Nemsokára beértük a piros zsákot, és kiderült, 
hogy a lilavirágos Quebeck-i tájékozódó bajnokunk viszi a hátán. Éppen útbaigazítást kért 
akkor is. A megkérdezett fiatalember azt mondta, hogy jó irányba haladunk, bár volt egy olyan 
érzésünk, hogy nem igazán tudta a helyes választ. A Quebeck-i elsprintelt, vele volt a kutyás 
lány is. Mi haladtunk a megszokott reggeli sántikálós tempónkban. Időnként szimbólumos, 
időnként „normális” sárga nyilakat láttunk, úgyhogy nem is agyaltunk sokat rajta, hanem 
mentünk amerre az út vitt. Mondjuk kicsit gyanús volt, hogy kagylót egyáltalán nem láttunk, 
de nem foglalkoztunk vele, máskor is volt ilyen. Hamarosan a mindennapi dagonyánkban 
találtuk magunkat, majd miután átevickéltünk rajta, egy elég kemény hegymenet 
következett. Na itt vált gyanússá a dolog, mert az útikönyv szerint itt egészen másnak kellett 
volna következnie. Senki élő ember nem volt a közelünkben, ezért felhívtuk telefonon a 
tegnapi hospitalero-t, aki mondta, hogy hát bizony-bizony nem azt a nyilat kellett volna 
követnünk!... Lábfájás ide vagy oda, bámulatos sebességre kapcsolva ereszkedtünk le az  
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előbb megmászott kaptatón, és a dagonyát is gyorsan magunk mögött hagytuk. Nyertünk 
összesen nyolc potya kilométert, mire visszataláltunk a rendes útra! Megbeszéltük a lányokkal, 
hogy ezt „kaptuk” a minapi taxizásért! Ahogy mentünk-mendegéltünk, a távolban felvillant két 
zöld hátizsák. Nagyot dobbant a szívünk, mert rájöttünk, hogy Jost-ék mennek előttünk! 
Hamarosan beértük őket, és nagy volt az öröm, hogy találkoztunk! Ha nem lett volna ez a kis 
kényszer-kitérőnk, nem biztos, hogy találkoztunk volna velük. Közben megérkeztünk arra a 
pontra, ahol a Camino Primitivo leválik a Norte-ról és Oviedo felé veszi az irányt.  Nem sokkal 
ezelőtt beért a lilavirágos és a kutyás lány is, akik egy idő után szintén rájöttek, hogy nem jó 
felé mennek. Legnagyobb örömünkre a tájékozódó bajnokunk elment a Primitivo felé,reméljük 
ezután többet nem fog bezavarni nekünk. Feltéve ha….el nem téved annyira,hogy valahol a 
Norte-n köt ki, mert belőle ezt is kinézzük! Jost-ék és a kutyás lány is a Norte-n folytatta az 
utat. A mai nap nehézsége az volt, hogy gyakorlatilag tengerszintről fel kellett mászni 460 
méter magasra, olyan három kilométeren. Piszok nehéz kaptató volt, számomra legalábbis. Itt 
éreztem a Camino során először, hogy meghaladja az erőmet az út. Szép lassan, sok-sok 
pihenővel azért én is felértem a tetőre. Nagyon szép volt a kilátás onnan fentről. Míg a 
kapaszkodás a tüdőnket, az ereszkedés a lábunkat vette igénybe. Anna szandálra váltott, mert 
úgy könnyebben tudott haladni. Mire leértünk a völgybe már az éhhalál küszöbén voltunk, 
mert előző nap nem tudtunk élelmet venni, és a mai napon se találtunk boltot eddig. A reggeli 
óta néhány kekszet ettünk csupán. A faluban, ahová leértünk nem volt bolt, csak egy kocsma. 
Szerencsére lehetett szendvicset venni, nem is akármilyent: fél méteres bagetteket rakott 
elénk a pincér, egyik szalámis, a másik tojásrántottás volt, még vacsorára is maradt belőle! Így 
feltankolva a második, mindössze kétszáz méteres hegy megmászása gyerekjáték volt! Utána 
hosszú kilométereken át ereszkedtünk, először apró kavicsos, majd aszfaltos úton, azt hittük 
soha nem lesz vége! Jó szokás szerint iszonyúan fájt már akkor a lábunk a sok gyaloglástól! 
Persze minden út véget ér egyszer, ez tartotta bennünk is a lelket, és végül beérkeztünk a 
Deva-i campingbe, ahol zarándokokat is fogadnak. Hat ágyas faházban kaptunk szállást. A 
lengyel lányok már ott voltak, nagyon örültek, hogy épségben megérkeztünk. Reggel látták, 
hogy rossz irányba megyünk, de már nagyon messze voltunk egymástól, hiába kiabáltak, nem 
hallottuk. Zuhanyozás, mosás, vacsora után kiültünk kicsit sütkérezni a napra. Annak ellenére, 
hogy süt a nap, nagyon hideg van, majd’ megfagyunk hosszú nadrágban és termo pulcsiban.  A 
camping medencéjében ott pancsolnak a helyi gyerekek! Befutottak Jost-ék is, ők is a mi 
házikónkban kaptak helyet.  Lefekvés előtt Ana, a lengyel sebész-lány „megoperálta” Anna 
lábát. Az egyik vízhólyag csúnyán elfertőződött, muszáj volt megnyitni. Joanna, a másik 
lengyel lány tartotta az ölében és énekelt neki, hogy jobban el tudja viselni a fájdalmat… Korán 
fekszünk, holnap nagyon nehéz napunk lesz!

28 km; úton eltöltött idő: 7ó 32p
                                                                         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

Augusztus 3. Csütörtök
                                          
Augusztus 4. Péntek       
                                             
Augusztus 5. Szombat      
                                             
                                             
Augusztus 6. Vasárnap       
                                               
Augusztus 10. Csütörtök     
Augusztus 13. Vasárnap     
Augusztus 15.  Kedd    

     
Augusztus 19. Szombat         
Augusztus 20. Vasárnap        
                                                   

Augusztus 26. Szombat           
Augusztus 27. Vasárnap       
Augusztus 31. Csütörtök 
                                                                               

6 órakor Szentmise az Oltáriszentség tiszteletére.
24 órás szentségimádás a siklósi templomban.
6 órakor Litánia és szentségbetétel a templomban.
7 óra Szentmise a rózsafüzér társulat él� és elhunyt tagjaiért.
15 órakor Imaóra a siklósi templomban.
16 órakor Szentmise a fatimai Sz�zanya tiszteletére.
A szentmise után agapé a sekrestyében.
16 órakor Szentmise Kisharsányban.
16 óra 30 perckor Rózsafüzér titokcsere és szentségimádás.
18 óra 45 perckor Filmvetítés a plébánián. 
16 órakor Gyerekmise a siklósi templomban.
NAGYBOLDOGASSZONY PARANCSOLT F�ÜNNEPE
8 óra 30 perckor Szentmise a siklósi templomban.
11 óra 30 perckor Ünnepi szentmise Nagyharsányban.
18 órakor Szentmise a Várkápolnában.
15 óra 30 perc Imaóra a templomban.
Szent István Király, Magyarország F�véd�szentje, F�ünnep    
8 óra 30 perckor Ünnepi Szentmise a siklósi templomban.
11 óra 30 perc Szentmise Nagyharsányban.
16 órakor Szentmise Nagytótfaluban.
18 órakor  Szentmise a siklósi templomban.
10 órától 12 óráig Nikodémus óra a templomban.
16 órakor Szentmise Kistapolcán.
18 óra 45 perc  Filmvetítés a plébánián.
                                                                               

Augusztusi imaszándék

Korunk művészeiért, hogy tehetségük által műveiken keresztül 
segítsenek mindenkinek, hogy felfedezzék a teremtett világ 
szépségét.

Augusztusi programjaink: 


