
A Szent Kereszt felmagasztalása
Jusztinosz, akit valószínűleg Kr. u. 165-ben hat társával együtt lefejeztek, halála előtt mintegy tíz évvel 
szerkesztett egy apológiát, a keresztények védelmére benyújtott iratot, amelyet a császárnak 
Antoninus Piusnak (138-161) címzett.

Az írásműben, amely messze túlnő egy egyszerű jogi beadvány keretein, igyekszik eloszlatni számos 
félreértést és rosszindulatú pletykát a keresztények titkos szeánszairól és felforgató tevékenységéről, 
miközben filozófiaként mutatja be tanításukat. Alapelve, hogy mindaz, ami a görög és római 
mitológiákban és vallásokban a keresztények misztériumaihoz hasonlít, és ami a filozófiai iskolák 
tanításaiban igaznak bizonyul, valamiképpen Krisztus tanításából ered, és abban mutatkozik meg a 
maga teljességében.

Amikor a keresztről beszél, amely Pál apostol megfogalmazása szerint a pogányoknak balgaság, 
Platón Timaiosz című dialógusára hivatkozik, ahol azt olvassuk, hogy a kozmoszt az Alkotó khi alakúra 
formálta meg, és azért a lehető legszebb és legjobb élőlény, mert nem csupán test, hanem e kozmikus 
testben lélek, a lélekben pedig értelem lakik. Jusztinosz a görög khi betű formájában az erre valóban 
hasonlító kereszt jelét fedezi fel, a kozmoszt megformáló értelmet pedig Isten Fiával, a lelket Isten 
Lelkével azonosítja, amely a Teremtés könyve szerint kezdetben a vizek, vagyis az anyag fölött lebegett. 
A kereszt tehát igazán kozmikus jelkép, mégpedig a szépség, az erő és a dicsőség látható jele. Ezért van 
az, érvel a keresztény filozófus, hogy a kereszt jele mindenütt feltűnik a világban: hajók árbocain, a 
szerszámokon, az ember testfelépítésében, az emberi arcon és a győzelmi jelvényeken.
A négy világtájat, magát a teret, vagyis a kozmosz egészét átfogó kereszt az őskeresztények számára 
nem kivégző eszköz, hanem olyan titokzatos jelkép, amelynek a megértéséhez, mint Pál apostol 
mondja, az Atya ajándéka, a Lélek, és a hit szükséges, és amelynek hódolat jár. A kereszt ugyanis 
Krisztus mindent felülmúló szeretetének kozmikus jelképe:
„Adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy megerősödjetek benső emberré az ő Lelke 
által, hogy Krisztus a hit által a szívetekben lakjék, s a szeretetben meggyökerezve és megalapozva fel 
tudjátok fogni az összes szentekkel együtt, mi a szélesség és a hosszúság, a magasság és a mélység, és 
megismerhessétek Krisztus szeretetét is, amely minden ismeretet meghalad, s beteljetek Isten egész 
teljességével" (Ef 3,16-19).

Heidl György
(Pécsi Egyházmegye)
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   Camino del Norte
          2016. jún. 29. 14. nap: Deva-Aviles 

 Ma reggel nagyon nehezen indultunk! Anna tegnap „megoperált” hólyagja eleven seb volt, a többi se 
igazán akar gyógyulni. Nagyon fájt a lába! Ráadásul ma nagyon hosszú nap várt ránk. A következő 
szállás 32 kilométerre, Avilesben van, muszáj odáig elgyalogolnunk. Hosszú kilométereken át Somio-
ban gyalogoltunk puccos házak, tökéletesre nyírt sövények között. Mintha szellemvárosba csöppentünk 
volna, teremtett lelket se láttunk az utcákon. Somio után egy darabig országúton mentünk, aztán 
beértünk Gijón-ba. Gijón egy hatalmas tengerparti város. Nekünk cseppet se volt szimpatikus. Túl azon, 
hogy nem egy szép város, nagyon gyérek a jelzések is. A járdába illesztett bronz kagylókat kellett 
követni, de szinte azonnal szem elől tévesztettük őket, jó sokáig bolyongtunk. Egy idő után úgy 
döntöttünk, hogy felfüggesztjük a keresgélést és kimegyünk a parti sétányra enni valamit. Boltot nem 
találtunk nyitva, mert Gijónban a város védőszentjének volt épp az ünnepe, és ennek örömére 
munkaszüneti nap volt. Tegnap sem volt alkalmunk élelmet vásárolni a kempingben. Ettünk egy-egy 
szendvicset és vettünk egy adag churrost is. A churros nem volt olyan finom, mint Ribadesella-ban. 
Tocsogott az olajban, alig tudtuk megenni. Miután befejeztük a reggelit, elindultunk megkeresni a jelzett 
utat. Jó sokáig bolyongtunk, próbáltuk a Google-térkép segítségével betájolni, hogy merre járunk. A 
nagy városokban az emberek nem igazán tudják, hogy merre halad az El Camino. Érdemes idősebb 
embereket megkérdezni, ők jobban képben vannak és szívesebben segítenek. Nos, végül egy kis 
segítséggel visszataláltunk az Útra, de ez nem jelentett semmit, mert továbbra is nehezen követhetőek 
voltak a jelek. Volt egy olyan pillanat, amikor egy kereszteződésben lekanyarodtunk jobbra, amerre a 
kagyló vezetett. Egy csöves-forma idős nő kiabált utánunk, hogy „peregrinas!”, vagyis zarándokok, és 
hevesen mutogatott, hogy ne arra menjünk. Azt hittük szegényről, hogy kicsit bolond, hiszen a kagyló 
erre vezetett. Nem hagyta magát lerázni, addig magyarázott spanyolul, amíg meggyőzött minket, hogy 
maradjunk az eredeti úton. Igaza volt! Később találtunk még olyan kagylót, amely rossz irányba 
mutatott, de az sárga festékkel át volt húzva, és egy nyilat festettek fel, amely mutatta a helyes irányt. 
Valószínű, hogy annak idején José-nak nem magyarázták el, hogy nem mindegy, hogyan illeszti a 
kagylót a járdába… Bármennyire figyeltünk, újra elveszítettük a jelet! Ott bolyongtunk és 
kérdezősködtünk, és már nagyon utáltuk Gijónt! Legalább másfél órája nem tudtunk kikeveredni belőle. 
Egy terecskén találkoztunk egy zarándokkal, aki nagyon határozottan ment egy irányba. Mögéje 
szegődtünk, pár szót váltottunk is vele. Azt állította, hogy tudja a kivezető utat! Kiderült, hogy Dél-
Afrikából jött, de azt nem tudtuk kiszedni belőle, hogy hol kezdte a Camino-t. Kicsit furcsa volt szegény! 
Végre kiverekedtük magunkat a belvárosból. Utána hosszan gyalogoltunk a külvárosi részen, majd a 
véget nem érő iparnegyeden, végig aszfalton! Végül egy jó erős kaptató után kiértünk egy faluba, Poago 
a neve. Egy kerítés tövében találtunk egy padot, a pad fölött egy amolyan polc-féleséget, amelyen 
kannákban, palackokban, víz volt kikészítve a fáradt zarándokoknak. Spanyolországban nagyon 
tisztelik és szeretik a zarándokokat, és minden módon segítik őket. Volt egy emlékkönyv is egy 
dobozban, mi is írtunk bele pár köszönő szót, természetesen magyarul. Talán jön majd egyszer utánunk 
valaki, aki el tudja olvasni, és örülni fog a magyar szónak! Volt még egy tábla a falon, amelyen azt írta, 
hogy Aviles 16 km! Akkor már olyan fáradtak voltunk, hogy legszívesebben ott helyben lefeküdtünk 
volna…. Az a tudat,hogy még 16 km. vár ránk!... Nagyon elkeserítőnek éreztem a helyzetünket! Akkor 
éreztem hasonlót, amikor eltévedtünk az erdőben a szakadó esőben… Rövid pihenő után elindultunk. 
Anna nagyon bicegős volt, lassan haladtunk. Szerencsére egy idő után felértünk egy szép fennsíkra, ott 
még a hangulatunk is egészen jó lett, sokat nevettünk. Később egy kis templom mellett megpihentünk, 
újratöltöttük a kulacsokat. A kilométerek lassan de biztosan fogytak, Anna lába se fájt már annyira. 
Sajnos egy idő után újra az országúton találtuk magunkat. Hosszú kilométereken át újra ronda 
iparterületeken át vezetett az út. Már alig álltunk a lábunkon, mikor egy kamionos pihenőhöz értünk. 
Becsoszogtunk, leültünk és ettünk egy-egy finom szendvicset. A lányok frissen facsart narancslevet, én 
kólát ittam, és sikerült némiképpen felfrissülnünk. Innen lépett érvénybe a Camino-törvény, amikor a 
megtett kilométerek alapján már ott kellett volna lennünk Avilesben, a térkép szerint viszont még két 
falun át kellett mennünk! Az utolsó kilométereke már nagyon nehezen gyűrtük le. Végre beértünk 
Avilesbe, ahol szerencsére a jeleket jól lehetett követni, könnyen megtaláltuk a szállás! Azaz…majdnem 
elmentünk mellette, szerencsére épp a megfelelő pillanatban kérdeztünk meg valakit, úgyhogy nem 
kellett visszafelé gyalogolnunk. A szállás elég tágas, sok férőhelyes. Itt vannak már Jost-ék és a lengyel 
lányok is, más ismerőst nem láttunk. Van egy jó kis konyha és mosógép is. Sajnos a szárítógép nem 
üzemel, azért remélem, megszáradnak reggelre a ruhák. Már nem volt erőm kézzel mosni! Elmentem 
bevásárolni, készítettünk egy nagy adag salátát és virslit ettünk mellé. El kellett szaladnom a patikába is 
Annának hólyagtapaszt venni az „operált” hólyagjára. Gondoltuk, kipróbáljuk, hátha jobb lesz, mint a 
Bertholdtól kapott kolloidos tapasz. A gyógyszertárban nem beszéltek angolul, de mondtam, hogy 
peregrina, mutogattam a lábamra, és a hölgy azonnal szedte elő a megfelelő tapaszt…. 
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Azt hiszem, ma se lesz gondunk az alvással! Rekordot döntöttünk, ugyanis 36 kilométert mentünk a 
beígért 32 helyett, és ebben nem volt komolyabb eltévedés sem, a gijóni bolyongást leszámítva.
.
36 km; úton eltöltött idő: 10ó 30p
                                                                                                Dr. Szénás-Máthé Katalin

Idén is lehet pályázni a Szent Imre-ösztöndíjra

A Katolikus Központi Alapítvány pályázatot hirdet a 2017/18. évi Szent Imre-ösztöndíj 
elnyerésére. Pályázhat minden 9–15. osztályos középiskolás, valamint felsőoktatási 
intézményben nappali tagozaton, első diplomás képzésben részt vevő, magyarországi 
tanintézményben tanuló katolikus fiatal.

A pályázatok elbírálása elsősorban a tanulmányi eredmény, az egy főre eső jövedelem, a 
testvérek, eltartottak száma, a hitoktatásban és a közösségi életben való részvétel alapján 
történik.

A kiértesítés postázásához a pályázat mellé bélyeggel ellátott, megcímzett válaszborítékot kell 
csatolni.

Az ösztöndíjat egy tanévre lehet elnyerni. A kuratórium döntése után az alapítvány az 
ösztöndíjassal szerződést köt az ösztöndíj folyósításának feltételeiről. A megkötött szerződés egy 
tanulmányi évre szól, az ösztöndíj újabb pályázat alapján ismételten elnyerhető.

Az ösztöndíjra pályázni kizárólag pályázati űrlapon lehet. A nyomtatvány letölthető a katolikus 
szerverről doc formátumban, vagy az alapítványtól levélben, bélyeggel ellátott válaszborítékkal 
lehet igényelni.

Bővebb tájékoztatás kérhető az (1)445-4587-es budapesti telefonszámon (hétfőtől péntekig 
munkaidőben). A pályázathoz csatolandó a helyi plébános, hitoktató ajánlása, az iskolalátogatás 
vagy a hallgatói jogviszony igazolása, valamint a jövedelemigazolások és egy bélyeggel ellátott, 
megcímzett válaszboríték.

A pályázatokat 2017. szeptember 20-áig, szerdáig kell benyújtani postán a Katolikus Központi 
Alapítvány címére: 1406 Budapest, Pf. 79.

A borítékra rá kell írni: „Ösztöndíj pályázat”.

Csak a pontosan kitöltött és 2017. szeptember 20-áig postára adott pályázatokat bírálják el. Az 
alapítvány pályázatokat nem őriz meg és nem küld vissza.
Döntés és kiértesítés decemberben várható.

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

Szeptemberi  imaszándék

Szeptemberi programjaink: 

8 óra 30 perc a Szent Imre Katolikus Iskola tanévnyitó szentmiséje.
18 óra  Szentmise a rózsafüzér társulat él� és elhunyt tagjaiért.
15 óra Imaóra a templomban.
16 óra Szentmise a Fatimai Sz�zanya tiszteletére.
 A szentmisét követ�en agapé a sekrestyében. 
16 óra Szentmise Kisharsányban.
17 óra Rózsafüzér titokcsere és szentségimádás a templomban.
6 órakor Szentmise az Oltáriszentség tiszteletére.
24 órás szentségimádás.
18 órakor Szentmise Lábady Tamás lelki üdvéért.
6 óra Litánia és szentségbetétel.
16 óra  Gyerekmise a siklósi templomban.
18 óra 45 perc Filmvetítés a plébánián.
Egyházmegyei Zarándoklat Bátára.
14 óra Szentmise Kistapolcán.
16 óra Szentmise Nagytótfaluban.
16 óra Szentmise Kistapolcán.
18 óra Szentmise Dr. Gruber Béla halálának 35. évfordulójára.
18 óra 45 perc Filmvetítés a plébánián.
10 és 12 óra között Nikodémus óra a templomban.
15 óra 30 perc Imaóra a templomban.

                                                      
 

Szeptember  1. Péntek    
                                            
Szeptember 2. Szombat    

Szeptember 3. Vasárnap     

Szeptember 7. Csütörtök   

Szeptember 8. Péntek          
Szeptember 10. Vasárnap    
Szeptember 14. Csütörtök    
Szeptember 16. Szombat      
Szeptember 17. Vasárnap     

Szeptember 24. Vasárnap   

Szeptember 28. Csütörtök  
Szeptember 30. Szombat       

A Bibliaóra, a Katekumen csoport havonkénti találkozója, valamint a vasárnapi iskola októbert�l indul.

Plébániáinkért, hogy missziós lelkülettől vezérelve a hit továbbadásának és a szeretetről való 
tanúságtételnek helyei legyenek.

Azért imádkozunk, hogy azok a plébániák, amelyekhez tartozunk, igazi, élő keresztény közösségek 

legyenek. 


