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„A Jóisten vezetett engem” – A 113 éves francia szerzetesnővér hálás a 
kegyelmekért

113 évesen André nővér az egyik legidősebb szerzetesnővér a világon, sőt a Le Parisien lap azt 
állítja, a legidősebb ember Franciaországban – ami nagyon meglepte az idős nővért.

André nővér szinte teljesen elvesztette a látását; egy szerzetesi idősotthonban él Toulonban, 
Franciaország déli részén. A rangidős Honorine Rondello október 19-i halála óta ő 
Franciaország legidősebb embere.
Lucille Randon néven született 1904. február 11-én Alés városában. Szegény protestáns 
család gyermeke; apai nagyapja lelkipásztor volt. „Nagyon szigorú volt. Az istentiszteletek 
végtelenül hosszú ideig tartottak, a prédikáció alatt nem volt szabad megmoccanni sem, 
nemhogy elaludni! Emiatt idővel a szüleim egyáltalán nem gyakorolták a vallásukat, ami 
viszont aggasztott engem.”
Huszonhét esztendősen tért át a Katolikus Egyházba. „Fokozatosan haladtam előre a katolikus 
hitben” – magyarázta.
Fiatal korában tanítónőként és nevelőnőként dolgozott különböző családoknál, többek között a 
Peugeot családnál, a francia autógyártó cég tulajdonosainál.
Negyven évesen, 1944-ben lépett be a Páli Szent Vincéről nevezett Irgalmas Nővérek közé 
(másik nevükön: Szeretet Leányai), ahol a róla szinte apaként gondoskodó bátyja tiszteletére 
az André nevet vette föl.
A második világháború alatt egy kórházban kezdett dolgozni Vichyben: idősekről és 
gyerekekről gondoskodott. „Voltak köztük árvák, de voltak, akiket azért adtak be a szüleik, 
mert már nem tudtak enni adni nekik” – emlékezett vissza a nővér.

André nővér nagy örömmel emlékszik vissza arra a harminc évre, amíg a kórház 
gyermekosztályán dolgozott Vichyben; egykori betegei közül vannak, akik később 
megkeresték, és azóta is járnak hozzá.
2009 óta él a touloni Labouré Szent Katalin idősotthonban. „Szerencsém van, hogy itt lehetek, 
mert itt igazán jól gondoskodnak rólam – fejezte ki háláját. – Ami nagyon megnyugtató az én 
koromban.”
„Hetvenéves voltam, amikor meghaltak a fiútestvéreim, akkor azt gondoltam, hamarosan rám 
is sor kerül” – folytatta. Azonban évtizedek teltek el azóta, s ő még mindig itt van, és hálás 
mindazokért a kegyelmekért, amelyekkel Isten megáldotta élete során.

André nővér 104 évesen hagyta abba a munkát. Amit nagyon hiányol ennyi idősen: nem tud 
már olvasni, írni, rajzolni, hímezni és kötni. De még mindig gyönyörködik a kék égben, amikor 
szép az idő.

Forrás: Catholic News Agency     Fotó: Toulon.fr;      EHPADMagyar Kurír(vn)
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 Camino del Norte
 2016. júl. 10. 25. nap Baamonde-Miraz 15 km

A mai nap egy szóban összefoglalva: csodálatos!Hajnalban indultunk metsző hidegben és… ködben, 
mint minden eddigi galíciai reggelünkön.  Országúton kezdtünk, és alig pár kilométer után az egyik 
kagylós jelzésen egy bűvös számot pillantottunk meg: 100, vagyis már csak száz kilométer Santiago-ig!  
Rögtön ez után egy erdei ösvényre tértünk, ahol láttunk egy szép, ódon templomot. Nagyon különös 
hangulatú, sejtelmes erdőkön át vezetett át Út, azt vártuk, hogy mikor libben elénk egy tündér vagy 
kobold a fák mögül... Csak egy mókus szaladt át előttünk, és a madarak dala kísért hosszú 
kilométereken át. A lányoknak nagyon jó kedve volt, az Operaház fantomjának dalait énekelték. Nekem 
folyton Mozart A-dúr klarinétversenyének dallama járt a fejemben. Kértem Annát, hogy énekeljen 
nekem egy kis Mozartot, de valamiért nem akart! Egy kis faluban egy kőkerítés kapuja előtt állt egy 
tábla, amelyen azt írta, hogy „sello”, ami annyit jelent, hogy pecsét. Sok olyan hely van a szállásokon 
kívül is, ahol adnak pecsétet a zarándokútlevélbe, ha szeretnénk. Mi nem vagyunk nagy pecsétgyűjtők, 
de ez olyan helynek látszott, amit kár kihagyni. Be is mentünk az udvarra, ahol egy szobrász faragott 
éppen egy követ. Elég sokáig elidőzött a pecsételéssel, volt időnk körülnézni. Az ódon ház kövekből 
rakott falain faragások díszelegtek, a kert is tele volt különböző méretű szobrokkal. Igazi, viaszba 
nyomott pecséteket kaptunk a zarándokútlevelünkbe. Kívülről megcsodáltuk a kerítést is, amelyen a 
nagyobb köveken szép domborműveket láttunk. Sajnos nem jegyeztük meg a szobrász nevét. Mára csak 
15 kilométert terveztünk, mert a következő szállásig 40 fölött kellett volna menni, és semmi értelme 
nincs sietni. Viszonylag korán, elsőnek érkeztünk a szállásra, amely már délelőtt is nyitva volt. Az angol 
hospitalera betessékelt a konyhába, a csodás, otthonos hangulatú konyhába. Volt itt tea, kávé, mi szem-
szájnak ingere, és egy...cd-lejátszó! Az első cd, ami a kezembe akadt Mozart A-dúr klarinétversenye 
volt!  A nap második kis csodája a tündérerdő után! Potyogtak a könnyeim a teámba miközben a 
gyönyörű zene átjárta a lelkemet!... A szép konyhának különösen örültünk, mert az utóbbi napok 
szállásain eléggé minimalista módon felszerelt konyhák voltak. Itt végre főzhettünk volna, ha nincs 
vasárnap, amikor a boltok zárva tartanak, és ha lenne bolt a faluban. Mindegy, főztünk teát és felfaltuk 
az összes maradék készletünket. Miraz egy piciny falu, alig pár ház, ennek is fele romos. Összesen 41 
ember lakja. Van egy 17. században épült temploma, amelyet belülről is meg tudtunk nézni, bár misét 
ezen a vasárnapon se „kaptunk”. Az albergue szomszédjában van egy kocsma, ahol akkora tortillát 
rakott elénk a kocsmáros néni, hogy hárman alig tudtuk megenni! Van wifi is, tudtunk üzenni az 
otthoniaknak, hogy meglepő módon még mindig életben vagyunk. Süt a nap, de rettentően hideg 
van! Holnap nehéz nap vár ránk, felmászunk a Camino legmagasabb pontjára,710 méterre! Már csak 88 
kilométer maradt!

15,15 km; úton eltöltött idő: 3ó40p                     Dr. Szénás-Máthé Katalin

Stresszmentes advent?
Az advent mindig a rohanás, a kapkodás, a tülekedés, és az állandó idegeskedés ideje. Talán nem is 
lehet másképp. Vagy mégis?
Az alábbiakban néhány ötletet szeretnénk megosztani veletek, amelyek nálunk, vagy másoknál 
beváltak.
1. Először is ne áltassátok magatokat. Semmi esély arra, hogy az adventi időszakban kevesebb lesz a 
munka, vagy nyugodtabb az élet. Ugyanúgy munkába kell járni, a gyerekeket iskolába, óvodába 
vinni, a házimunkát ellátni. Sőt az év vége közeledtével sok munkahelyen még több is lesz a munka, 
gond, elvégzendő feladat. És mindehhez még a karácsonyra is készülni kell.
2. Okos dolog minél előbb elintézni a karácsonyi nagytakarítás, mondjuk november végéig, hogy 
decemberre már csak az apróságok maradjanak.
3. Semmi ne maradjon az év végére, ami előbb elintézhető. (Időszakos orvosi vizsgálat, 
rokonlátogatás, hivatalos ügyek intézése, útlevél kiváltás stb.) Nálunk úgyis mindig ilyenkor romlik el 
mosógép.
4. Érdemes ajándéklistát készíteni. Erre először felírni mindenkinek a nevét, akit meg akartok 
ajándékozni, aztán ha valami megvan mellé írni, hogy mi lesz az. Nekünk jól bevált, hogy már ősszel 
elkezdünk gyűjtögetni, úgy hogy december előtt már minden meglegyen.
5. Ugyancsak érdemes az ajándékokat előre becsomagolni és felcímkézni ha már úgyis megvannak, 
vagy még egyszerűbb - ha ezen senki nem sértődik meg - csomagolás nélkül átadni. (Mi ilyenkor 
környezetbarát ajándékról szoktunk beszélni.)
6. Ne halmozzátok az ajándékokat, elég mindenkinek egy, de az legyen meglepetés!
7. Nekünk nagyon bevált az adventi naptár különböző formája. Nem csak édesség, hanem szentírási 
idézet, vagy esetleg egy-egy feladat az adott napra is lehet benne.
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December 8. Péntek               
December 9. Szombat                 

8. Érdemes a gyerekekkel együtt barkácsolni - készíteni ajándékot a nagyszülőknek, ismerősöknek 
stb. Ezzel megtanulják a saját maguk készítette ajándék örömét.
9. Érdemes a karácsonyi leveleket, lapokat is időben elintézni, nekünk néha egy őszi együtt töltött 
hétvége fél napja alatt elkészül, és túl vagyunk rajta. Érdemes körlevelet írni a barátoknak, 
ismerősöknek.
10. Jó dolog a gyerekekkel együtt sütni, lehetőleg olyan sütit, ami eláll karácsonyig, természetesen 
jól elrejtve.
11. Az advent rengeteg - egyébként nagyon jó - programot is kínál, az ádventi koszorúkészítéstől, a 
lelkinapig, de lehet, hogy béke és a nyugalom érdekében nem kell ezeken mind részt venni.
12. A karácsonyi vacsora lényege az együttlét, és a család öröme. Fölösleges napokat tölteni a 
konyhában mindenféle tradicionális karácsonyi étel főzésével idegeskedve. Nálunk a hideg saláták is 
tökéletesen megteszik. Ezeket előre el lehet készíteni, és csak elő kell venni a hűtőből.
13. Érdemes a karácsonyi nagy élelmiszer bevásárlást is jó előre megejteni. A hajnali órák nagyon 
megfelelőek erre, és a közvetlen karácsonynap előtti bevásárlásra is.
14. Érdemes a karácsonyfa állítást már 23-án este elkezdeni.
15. Előnyös ha az ajándékok között van olyan amit az este folyamán együtt lehet játszani a 
gyerekekkel.
(Forrás: http://www.siofok-plebania.eoldal.hu/cikkek/adventigondolatok.html)

December 6. Szerda                    

December  7. Csütörtök              

December 3. Vasárnap              

December 1. Péntek                 

December 2. Szombat              

6 óra Litánia és szentségbetétel. 
18 óra  Szentmise a rózsafüzér társulat élő és elhunyt
tagjaiért.
13 óra 30 perc Gyertyagyújtás az adventi keresztnél.
14 óra Imaóra a templomban.
15 óra Szentmise a Fatimai Szűzanya tiszteletére. 
A szentmise után agapé a sekrestyében.
15 óra Szentmise Kisharsányban.
16 óra 30 perc Rózsafüzér titokcsere és szentségimádás 
a templomban.
18 óra 45 perc  Bibliaóra a plébánián.
6 óra Roráté szentmise.
Szentmise az Oltáriszentség tiszteletére.
24 órás szentségimádás.
6 óra Litánia és szentségbetétel.
15 órától a Siklósi Esperesi Kerület Programja
Adventi Bűnbánati Nap a Máriagyűdi Bazilikában.   
15 órától- 15 óra 30 percig Elmélkedés
15 óra 30 perctől- 16 óráig Szünet
16 órától-16 óra 30 percig Szentségimádás
16 óra 30 perctől-17 óráig- Adventi Gyertyagyújtás a 
Siklósi Szent Imre Katolikus Iskola közreműködésével. 
17 óra Szentmise

Decemberi programjaink: 

Túrmezei Erzsébet: Ádventi imádság

Uram Jézus Krisztus, Te azt akarod, hogy várjunk Téged!
Taníts hát meg várni! Taníts meg a Te szent pillanatodra,
a Te idődre várni! Hogy legyen időm Téged hallgatni,
legyen bátorságom Hozzád imádkozni, legyen erőm 
Neked engedelmeskedni; hogy rátaláljak az útra, 
amelyiken követhetlek Téged!

Uram, taníts meg a másik emberre várni! Hogy legyen
időm őt megkeresni, legyen bátorságom megismerni,
legyen erőm rajta segíteni; hogy rátaláljak az útra,
amelyiken találkozhatom vele!

Uram, taníts meg szent igédre várni! Hogy legyen 
időm átgondolni, legyen bátorságom elmondani, 
legyen erőm felelni rá: hogy megtaláljam az utat 
hirdetésére; hogy beteljesedhessék rajtam, ha Te 
úgy akarod!

Uram, mutasd meg nekünk, hogyan lehet a kapukat
szélesre tárni ezen a világon! Mutasd meg, hogyan
hirdethetjük, hogy eljöttél és eljövendő vagy. 
Mutasd meg, hogyan élhetünk, mint olyanok, akik 
Hozzád tartoznak ma és mindörökké! Ámen
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Decemberi programjaink: 

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

Decemberi  imaszándék

Az idősekért, hogy családjuk és a keresztény 
közösségek által támogatva
b ö l c s e s é g ü k k e l  é s  t a p a s z t a l a t a i k k a l  
együttműködjenek a hit továbbadásában,
és az generáció nevelésében.

December 10. Vasárnap              

December 13. Szerda                                                                                               
December 14. Csütörtök              

December 16. Szombat                
December 17. Vasárnap                                                                        

December 21. Csütörtök               
December 22. Péntek                     

December 23. Szombat                   
December 24. Vasárnap                                 

December 25. Hétfő                                      

December 26. Kedd                                

December 27. Szerda                                        
December 30. Szombat                                                                                                                                                                                    

December 31. Vasárnap                                

15 óra 15 perc  Vasárnapi Iskola 
16 óra Gyerekmise a templomban.   
Szent Miklós püspöke követe jön a misére.  
18 óra 45 perc  Felnőtt hittan a plébánián.                                                                               
6 óra Roráté szentmise.
18 óra 45 perc Filmvetítés a plébánián.
18 óra A szentmisére érkezik a Betlehemi Láng.
15 óra Szentmise Nagytótfalu.
18 óra Görög Katolikus szentmise.
/17 órától gyónási lehetőség a templomban./
6 óra Roráté szentmise a templomban.
8 óra 30 perc A Szent Imre Katolikus Iskola Szentmiséje.
Karácsonyi beteglátogatás.
10 órától - 12 óráig Gyónási lehetőség.
8 óra 30 perc Szentmise Siklóson.
11 óra 30 perc Szentmise Nagyharsányban.
15 óra Szentmise Kistapolcán.
17 óra Pásztorjáték a siklósi templomban.
18 óra Szentmise Siklóson.
24 óra  Éjféli Szentmise Siklóson.
8 óra 30 perc  Szentmise Siklóson
11 óra 30 perc Szentmise Nagyharsányban.
15 óra Szentmise Nagytótfaluban.
18 óra Szentmise Siklóson.
Szent István diákonus Ünnepe - Karácsony második napja.
8 óra 30 perc Szentmise Siklóson.
11 óra 30 perc Szentmise Kisharsányban.
18 óra Szentmise Siklóson.
18 óra Szent János napi borszentelés a templomban. 
9 óra Hagyományos év végi hálaadó túra.   
15 óra 30 perc Imaóra a templomban.
8 óra 30 perc Jubiláns házasok és családok megáldása.
11 óra 30 perc Szentmise Nagyharsányban.
18 óra Év végi hálaadó szentmise a templomban.


