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BEKÖSZÖNTŐ  
A SIKLÓSI RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA TÁJÉKOZTATÓJA

                                                                ÚTRAVALÓ KARÁCSONYRA

„Rossz a Jézus kis csizmája…”

Néhány  mondat  az  Evangéliumból:  Nem  volt  hely  a  szálláson…Eljöt Mária  szülésének  ideje…

Jászolba fektete……JJzsef, fogd a gyermeket és menekülj vele, mert HerJdes meg akarja ölni……Igy

lépett be az emberiijég töriténelmébe az Ijten Fia.  Megdöbbentó,  elképejztó,  jzinte hihetetlen.

Pujzta létén kívül jemmije jem volt. Olyan ejzköztelenül jött, mint a hajléktalan, nincjtelen emberi.

De még annál ij riojjzabb, hijzen Heriódej meg akarija ölni, éj menekülni kényjzeriül. Mind ijmeriój

jzavak  jaját  koriunk  töriténetéból:  kitajzított,  menekült,  hajléktalan: nincs  hol  lehajtsa  fejét… A

riókáknak, az ég madariainak van odújuk, féjzkük. Ö pedig nem tudja hol lehajtani a fejét. Ennél

mélyebbrie  jüllyedni  nem lehet. Mit  jzól  mindehhez  a  teológia?    Mindenekelótt ariria  keriejek

válajzt, hogy ezeket a mondatokat, jzavakat éj ezt az állapotot hova kell joriolni?

Ami  a  mondatokat  illet,  a  válajz: ezek  letagadhatatlan  tények… Az  állapotot  pedig  az  alázat

jzavunkkal illetném. Éj ezzel riámutattam egy olyan igazjágria, ami riávilágít advent éj kariácjony

lényegérie. Lehetójégünk van befogadni, „horidozni”,  felöltöztetni, a világnak megmutatni az Ijten

Fiát,  azt a Jézujt,  aki  kijzolgáltatott újjzülöttként jött,  hogy lelkünk legmélyéig  megriendüljünk,

joriján jegítjünk. A legteljejebb alázatot vállalta.

Míly egyéritelműen fejezi ki ezt a mi nyelvünk. Az alázat jzavunk eljó jzótagja ugyanij ariria utal,

hogy  ez  az  állapot  mindenképen alul van,  éj  azérit  menekülünk  elóle,  merit  alantajnak,

aláriendeltnek,  megalázónak  ériezzük.  Kariácjony  mijztériiumát  akkori  éljük  át,  ha  jzerietünk,

jegítünk, felemelünk, éj megmutatjuk a riánk bízottaknak a kij Jézujt, akit féltve horidunk jzívünk

legmélyén.

                                                                                                               + jzabolcj atya

( Barilay Ödön Szabolcj atya 2017. decemberi 16-án küldte ezt az íriájt. Ekkori mári a 

 Beköjzöntó decemberii jzáma megjelent, ezérit mojt januáriban közöljük az íriájt, 

ami nemcjak kariácjonyria, hanem  egéjz 2018-ria ij útriavaló lehet jzámunkria.

Dohány Zoltán plébánoj)



Plébániai hírek

A 2018-as esztendőben megmarad az egyházadó 3500 forintos minimum összege, ugyanakkor
utat nyitunk a Magyar Katolikus Püspöki Kar és a Pécsi Megyéspüspök 2009-es 
rendelkezésének, miszerint az egyházi adó mértéke az éves jövedelem 0,5 százaléka. 

Azt kérem, hogy akinek nem okoz nehézséget, ne ragaszkodjon a minimum fizetéséhez. 

Az egyházadóért idén sem megyünk házhoz. Arra kérem a kedves híveket, hogy az 
egyházadót hozzák el a templomba, vagy hivatali időben a plébániára, de a csekken történő 
befizetés is lehetséges. A plébániáról és a templomból is lehet csekket vinni. A testvérek 
rugalmassága és leleményessége eddig is nagyon szépen megmutatkozott. Köszönet érte! 
Ahogy azt már az előző években is írtam, a mihamarabbi egyházadó befizetés, könnyebbé 
teszi az adott naptári évre a pénzügyi tervezést.

                                                                                             Dohány Zoltán plébános

Camino del Norte

2016. júl.12. 27. nap Sobrado dos Monxes-Arzúa 

Ma elfogyott az Északi út a talpunk alól, és Arzúa-ban becsatlakoztunk a Francia útba. 
Valahogy nagyon nehezen ment a gyaloglás. A húsz kilométeren,amit máskor megeszünk 
reggelire, háromszor kellett megállni, pihenni. Tény, hogy kaptunk ködöt és esőt is, de 
ezekhez már volt alkalmunk hozzászokni. Ami szokatlan volt, az a nehéz, langyos, párás 
levegő, talán ezért ment nehezebben a gyaloglás. Ma is korán érkeztünk a szállásra, várni 
kellett még jócskán a nyitásra. Már elég sok zsák sorakozott az ajtó előtt. Szerencsére nagyon 
sok férőhelyes a szállás, jutott nekünk is hely benne. Maga az épület csodálatos. Sok száz 
éves, lapos kövekből épített vastag falai vannak, lőrésszerű ablakokkal a lépcsőfordulóban. A 
hálóterem zsúfolt és személytelen, tömve idegen arcokkal. A konyhában ugyan van tűzhely, 
de semmilyen edényt, csészét, tányért nem találtunk. Így esett, hogy ma is salátát ettünk, 
lekvárt és felvágottat! Délután lefeküdtünk egy kicsit, de nem tudtunk pihenni. Valahogy úgy 
éreztem magam, mint a székelykocsárdi vasútállomás várótermében, ahol anno még 
megboldogult egyetemista koromban volt szerencsém elég sok időt eltölteni csatlakozásra 
várva...  Jövés-menés,ajtónyitogatás,zacskó csörgetés,vihorászás. A mai nap nagy ajándéka az
esti mise volt. Az egész Camino alatt ez volt a második misénk! Nagyon jó volt beülni a 
parányi templomba és hálát adni mindazért az óvó szeretetért, amelyet az Úton kaptunk. Mise 
végén az atya kihívta a zarándokokat az oltár elé és áldását adta ránk. Már csak 40 kilométer 
Santiago-ig!! Két nap!! Holnap megyünk 20-at O Pedrouzoig és holnapután megérkezünk!

22,45 km; úton eltöltött idő: 5ó30p

                                                                                Dr. Szénás-Máthé Katalin



Januári programjaink

Január 4. Csütörtök 6 óra  Szentmise az Oltáriszentség tiszteletére.

24 órás szentségimádás a templomban.

Január 5. Péntek 6 óra Litánia és szentségbetétel a templomban.

18 óra Szentmise a rózsafüzér társulat élő és elhunyt tagjaiért.

Január 6. Szombat Vízkereszt Parancsolt Főünnepe

     14  óra   Imaóra a templomban.

15 óra Ünnepi Szentmise a Fatimai Szűzanya tiszteletére.

A szentmise után agapé a sekrestyében.

Január 7.  Vasárnap     Urunk Megkeresztelkedése 

15 óra Szentmise Kisharsányban.

16 óra 30 perc Rózsafüzér titokcsere és szentségimádás a 
templomban.

Január 10. Szerda 18 óra 45 perc Bibliaóra a plébánián.

Január 11. Csütörtök 18 óra 45 perc Filmvetítés a plébánián.

Január 14. Vasárnap 15 óra 15 perc Vasárnapi iskola a plébánián.

16 óra Gyerekmise a templomban.

Január 17. Szerda 19 óra Felnőtt hittan a plébánián.

Január 20. Szombat 15 óra 30 perc Imaóra a templomban.

Január 21. Vasárnap    15 óra Szentmise Nagytótfaluban.



Január 24. Szerda 18 óra 45 perc Bibliaóra a plébánián.

Január 25. Csütörtök 18 óra 45 perc Filmklub a plébánián.

Január 26-28.  Péntektől - Vasárnapig  Plébánia gyakorlatra jön hozzánk Kovács József 
ötödéves pécsi egyházmegyés papnövendék, az esztergomi szeminárium főduktora.

Január 27. Szombat    10 órától-12 óráig  Nikodémus óra  a templomban. 

 15 óra Malenkij Robot megemlékezés a siklósi templomban.

 A megemlékezés főelőadója Dr. Udvardy György pécsi megyéspüspök úr.

Január 28. Vasárnap 15 óra Szentmise Kistapolcán.

Január 29. Hétfő 19 óra  A Katekumen csoport találkozója a plébánián.

Január 31. Szerda 18 óra 45 perc Bibliaóra a plébánián.

Az  Úr  által  nekünk  adott  új  év  naptárának  első  oldalára  az  Egyház  mint  egy  gyönyörű

miniatúrát  a  Boldogságos Szűz Mária,  Isten anyja liturgikus  főünnepét  helyezi.  A naptári

évnek  eme  első  napján  szegezzük  szemünket  őrá,  hogy  anyai  oltalma  alatt  újrakezdjük

utunkat az idő ösvényein. A mai evangélium (vö. Lk 2,16–21) visszavezet minket a betlehemi

istállóhoz.  A  pásztorok  sietve  érkeznek,  és  megtalálják  Máriát,  Józsefet  és  a  gyermeket;

elbeszélik, milyen híradást kaptak az angyaloktól, hogy tudniillik az az újszülött a Megváltó.

Mindenki  elámul,  miközben  „Mária  megőrizte  mindezeket  a  dolgokat,  és  gyakran

elgondolkodott rajtuk szívében” (Lk 2,19). A Szűz megérteti velünk, hogyan kell fogadnunk a

karácsonynak, Jézus születésének eseményét: nem felszínesen, hanem a szívünkben.(Részlet

Ferenc pápa beszédéből 2018. január 1.)

Januári imaszándék- Evangelizációs

Ázsia vallási kisebbségeiért: Hogy az ázsiai országokban a keresztények és más vallási 
kisebbségek hitüket teljes szabadságban élhessék meg.

A  siklósi  plébánia  tájékoztatója.  Kereskedelmi  forgalomba  nem  kerül.  Felelős  szerkesztő:  Dohány  Zoltán

plébános . www.siklosiplebania.hu


