
BEKÖSZÖNTO
2018. Február

A SIKLÓSI KATOLIKUS PLÉBÁNIA TÁJÉKOZTATÓJA

23.ÉVFOLYAM 01. SZÁM

Kimerültél? Próbáld ki Cabrini Szent Franciska imáját

Ezzel az imával kérheted, hogy megszabadulj a fölösleges aggódástól és idegeskedéstől.

Az Egyesült Államokban rendkívül népszerű Cabrini anya, vagyis Cabrini Szent Franciska imáját ajánlja 
az Aleteia azok figyelmébe, akik úgy érzik, túl sok a szorongás, aggódás, idegeskedés és 
aggodalmaskodás az életükben.

Az Egyesült Államokban a szorongásos zavarok vezetnek a mentális betegségek között; 40 millió 18 év 
feletti felnőttet érint, a teljes lakosság 18,1 százalékát. Sokan valamely szorongásos zavartól, 
depressziótól, pániktól, fóbiától szenvednek, sokan meg egyszerűen azt érzik: teljesen kimerültek. 
Bármelyik esetről is van szó, nap mint nap szembe kell néznünk ezekkel a nehézségekkel, és általában 
nem könnyű leküzdeni őket.

A megfelelő orvosi ellátás mellett egy-egy ima is hathatós segítség lehet a stressz, szorongás és 
aggódás ellen. Az Aleteia a Cabrini anyaként ismert olasz származású szerzetesnővér és rendalapító – 
egyébként a bevándorlók védőszentje – imáját ajánlja, mellyel Isten segítségét kérhetjük, hogy 
megszabadulhassunk a szorongástól és aggodalmaskodástól.

„Erősíts meg engem Szentlelked kegyelmével, add a te békédet lelkemnek, hogy szabad lehessek 
minden fölösleges aggódástól, aggodalmaskodástól és nyugtalankodástól. Segíts, hogy mindig arra 
vágyjam, ami kedvedre való és elfogadható számodra, hogy a te akaratod az én akaratom legyen. Add 
meg nekem, hogy megszabaduljak minden tisztátalan kívánságtól, és hogy a te szeretetedért 
jelentéktelen és ismeretlen maradhassak ebben a világban, csak te ismerj engem. Ne engedd meg, 
hogy magamnak tulajdonítsam a jót, amelyet te cselekszel bennem és általam, hanem Neked 
tulajdonítva minden dicsőséget, én csupán a gyengeségeimmel dicsekedhessem, hogy őszintén 
elutasítva minden világi hiúságot, arra a valódi és örökkévaló dicsőségre vágyakozzam, ami tőled jön. 
Ámen.”

Cabrini Szent Franciska
Cabrini anya Francesca Cabrini néven született 1850-ben a lombardiai Sant’Angelo Lodigianóban; 
1889-ben érkezett több nővérrel együtt New Yorkba XIII. Leó pápa kérésére, hogy segítséget nyújtson 
a rossz körülmények között élő, sok elutasítást szenvedő olasz bevándorlóknak. Franciska kicsi kora óta 
hittérítő szeretett volna lenni, Xavéri Szent Ferenc tiszteletére egészítette ki nevét a Xavier/Saverio 
névvel fogadalomtételekor. A Gondviselés háza nevű lányárvaház vezetőjeként konventet létesített 
Codognóban, majd megalapította a Jézus Szent Szíve missziós nővérek kongregációját. Élete során 
hatvanhét házat alapított szerte a világon. Cabrini anyát 1938-ban boldoggá, 1946. július 7-én szentté 
avatták. Ő volt az első nő az Egyesült Államokban, akinek ez a megtiszteltetés osztályrészül jutott.

Forrás: Aleteia; Katolikus.hu
Fotó: Pexels.com
Magyar Kur



Camino del Norte
2016. júl. 13. 28. nap: Arzúa-Monte de Gozo 

Az éjszaka pocsékul aludtunk mindhárman. Sajnos az ajtó mellett volt az ágyunk, és sokáig 
mászkáltak ki-be az emberek. Ráadásul a szállással szemben van egy kocsma, ott is éjfélig 
hangoskodtak. Ennek ellenére sikerült korán kelnünk és indulnunk. Fél hétkor, amikor épp  hogy 
csak megvirradt, metsző hidegben léptünk ki a szállásról. Könnyen ki tudtunk keveredni a városból, 
mondjuk abban a tömegben esély se lett volna eltévedni. Csak úgy özönlöttek a zarándokok az úton, 
nem tudtunk magunkhoz térni a döbbenettől. Hallottunk róla, hogy a Francia út zsúfolt, de hogy 
ennyire?! Szokásos tempónkra kapcsolva előzgettük őket, de nem akartak fogyni, mindig újabb és 
újabb zarándokok kerültek elénk, akik újabb és újabb szállásokról indultak. Egy adott pillanatban 
egy tehéncsorda kellős közepén találtuk magunkat, amelyet a legelőről tereltek be fejésre. 
Hát…nem sokban különböztek a zarándok-csordák se tőlük… Mindegyikük lassan, csoszogósan 
ment, sokan közülük csak apró zsákot „cipeltek” a hátukon. Hogy is van ez?! Mi egy hónapja a 
hátunkon visszük a házunkat, ők meg mint valami operett szereplői, látványosan bicegnek, 
szenvednek… Viszonylag hamar fény derült a hátizsákok rejtélyére, amikor megláttunk egy furgont 
dugig megpakolva felcímkézett hátizsákokkal. Naná, így is lehet Caminozni! Tudom, csúnya dolog, 
de nagyon haragudtunk erre a tömegre! Mi a Norte-n hozzászoktunk a magányhoz, a nyugalomhoz. 
Mindig csak akkor „kaptunk” társaságot, amikor szükségünk volt rá, leginkább megerősítésnek, 
hogy jó úton járunk, vagy egy útbaigazítás erejéig. Itt meg… No, turbóra kapcsoltunk, és szépen 
megelőztük az egész társaságot, egy idő után mindenki elfogyott körülöttünk. A nagy igyekezetben 
észre se vettük, hogy milyen gyorsan fogynak a kilométerek is! Negyed tizenegyre O Pedrouzoban 
voltunk, ami a mai célállomásunk. Nagyon gyorsan eldöntöttük, hogy semmi értelme itt letáborozni, 
hisz a szállás csak egykor nyit, addigra már árkon-bokron túl lehetnénk! Az volt az érdekes, hogy 
húsz kilométer után is teljesen frissek voltunk! A terep egyáltalán nem volt nehéz. Kellemesen 
dimbes-dombos, gyönyörűséges eukaliptusz erdőkön vitt az Út. A Norte hegyein edződve ez meg se 
kottyant nekünk. Mintha a világ legtermészetesebb dolga lenne, egy kidőlt eukaliptusz törzsén ülve 
reggeliztünk. Vagy ebédeltünk inkább, mert már dél felé járt az idő. Sajnos a pihenő alatt néhányan 
leelőztek, és innentől már nem voltunk egyedül az Úton. Tulajdonképpen akkor már nem is zavart 
annyira… Megkaptuk a csodás eukaliptusz erdőben a magányt, ez volt a nap ajándéka… Később 
hosszan mentünk a Lavacolla-i reptér mellett, majd egy jó kaptató következett az országúton. Ez 
már a Monte de Gozo-ra vitt fel. Már bőven túl voltunk a harminc kilométeren, de érdekes módon 
nem éreztünk különösebb fáradtságot, nem jelentkezett a szokásos „húsz kilométeres lábfájás” 
sem, csak azt vettük észre, hogy Réka, aki mindig az élen járt, elkezdett lemaradozni. Kiderült, hogy 
kicsit furcsán érzi magát: szédül, erőtlen, eléggé sápadt is volt. Természetesen nem véletlenül pont 
akkor értünk a semmi közepén egy kempinghez, ahol bár is volt. Gyorsan leültünk, ettünk, ittunk és 
felfrissülten folytattuk az utunkat még vagy…tíz percig, amikor megérkeztünk a Monte de Gozo-i 
szállásra. Tettünk egy jó nagy tiszteletkört, mire a több épületből álló komplexumban megtaláltuk a 
recepciót. Nem is mi lettünk volna, ha nem hátulról, a leglehetetlenebb pontjáról közelítjük meg… 
Amikor megláttuk a hospitalero-t, majdnem felkiáltottunk meglepetésünkben! Itthoni nagyon 
kedves barátunkra hasonlít megszólalásig! És ez csak a meglepetés egyik része volt, a másik az, 
hogy „Isten hozott”-al üdvözölt bennünket, amikor meglátta a személyi igazolványunkat. Csak 
ennyit tudott magyarul, meg azt, hogy „köszönöm”, de ez nekünk épp elég volt! Elmesélte, hogy 
nagyon szereti a Magyarországot és a magyarokat. Úgy intézte, hogy csak hárman legyünk az 
egyébként hat ágyas szobában. Foglalt nekünk szállást holnapra Santiago-ban, olyant, ahová már 
reggel betehetjük a csomagjainkat. Már csak öt kilométer!!!!!

36 km; úton eltöltött idő: 8ó37p

         Dr. Szénás-Máthé Katalin
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A Szent Imre Katolikus Általános Iskola hírei

/Visszatekintő 2017-re/

 Iskolánk énekkara a karácsonyi készület során a máriagyűdi bazilikában és a siklósi katolikus 
templomban adott zenés áhítatot, ahol az adventnek megfelelő imádságok és versek keretében Kodály, 
Haydn és taizéi dallamok szólaltak meg. Siklóson az áhítatot követően az iskola tanári kara a templom előtti 
téren látta vendégül a  híveket.  
 Iskolánk 6 tanulója a szekszárdi Szent József Iskolaközpont által szervezett Dsida Jenő adventi 
versmondó versenyen vett részt, ahol nagyon szépen helytálltak. Zuhancsik Erika és Kovács János Márk 
  



Zoltán atyánk a januári gyermekmisén házi feladatot adott a gyermekeknek, a következő gyermekmiséig írják fel, 
hogy volt velük, hogyan segített nekik a Teremtő. Én, mint a második gyermekkora felé közeledő (öregedő) is 
magamra vettem, bár erről már újságunkban 11 alkalommal írtam, ami töredéke a valóságnak. 40 éves, amit most 
megírok, mikor egész további életemet meghatározó isteni gondviselést kaptam.
Akkor 23 évesen Székesfehérváron, a Videotonban kezdtem életpályámat, élveztem a munkát a fiatal csapatban, 
és munka mellett a Műszaki Egyetemet végeztem. Ez a levelező tagozaton 6 kemény év volt. Egy termelő gyárban a 
december dolgos időszak, rám is folyamatosan szükség volt, a 3. félévet befejező vizsgákat január elejéig nem is 
tudtam megkezdeni. Így a vizsgaidőszak szorossá vált, az egyik „nyírós” tárgyból („nyírós” = sokan buknak) a 
legutolsó alkalomra tudtam bejelentkezni. Sikerrel vettem az akadályokat, és eljutottam a „nyírós” tárgyig. A 
vizsga 60 perces írásbeli „beugróval” kezdődött, 80%-os teljesítménnyel lehetett továbbmenni a szóbelire, ezt is 
teljesítettem. A szóbelire egy hölgyhöz lettem beosztva tizedmagammal, mind a tízen tételt húztunk, húzhattam 
volna jobbat is, de igyekeztem összeszedni tudásomat. Közben köröttem zajlott az élet, sorban „repültek” ki 
elégtelennel évfolyamtársaim, a hölgy egyre arrogánsabb lett, amikor visítva azt mondta, hogy „aki nem akar 
nálam vizsgázni, fogja a leckekönyvét, és tűnjön el”, találva éreztem magamat. Fölkeltem, fogtam az asztaláról 
leckekönyvemet, és elindultam kifelé. Nagy csend lett, a hátam mögött még hallottam „nem magára gondoltam”, 
de mentem. Kint körbenéztem, és belém vágott a felismerés: Nincs több vizsgaalkalom, elveszett a félévem, csak 
egy év kihagyással ismételhetek! Vajon egy év kihagyással akarom-e újrakezdeni? Akkoriban autóztam, a budaőrsi 
benzinkútnál felvettem egy korombeli autóstopost, aki hasonló helyzetben volt, kölcsönösen elsírtuk egymásnak 
bánatunkat.
Visszazökkentem a gyakorló életbe, érdeklődő kollégáimnak azt válaszoltam, egy álom egy évig szünetel. 
Hétvégén, pénteken a vizsgaidőszak utolsó napján délelőtt kaptam a hírt: A jövő hétre kiírt a tanszék egy utolsó 
utáni vizsganapot. Rögtön rohantam Budapestre, a hír igaz volt, és tudtam jelentkezni is.
Február 2-án, szerdán ismét megírtam a sikeres beugró írásbelit, vegyes érzésekkel vártam a szóbeli 
vizsgabeosztást, ahol egy férfi adjunktushoz kerültem. Ismét húzhattam volna jobb tételt is. Az adjunktus úr 
alaposan megnézte írásbelimet, tételvázlatomat, és hirtelen megkérdezte: Maga hagyta ott a kolléganőmet? 
Végem van, gondoltam, elrebegve az igent. Rám nézett: Megajánlok egy közepest. Elfogadja? Mindenre 
számítottam, de erre nem. Alig tudtam kimondani az igent.
Madarat lehetett fogatni velem, olyan boldog lettem. A Tanulmányi Hivatalban, ahova rögtön vittem 
leckekönyvemet, az ügyintéző hölgy kedvesen figyelmeztetett: Antal, ilyen isteni szerencse nem lesz még egy, 
kezdjen időben vizsgázni! Megkezdhettem a 4. félévet a 12-ből. Hazafelé a budaőrsi benzinkútnál megint 
megálltam, hátha találkozok az egy héttel ezelőtti sorstárssal, de nem várt senki autóstopra.
És ma 40 év elteltével 36 éves villamos mérnöki pályám vége felé szürkülő fejjel írom le: Hála, hála, hála a 
Teremtőnek, hogy velem volt. Pedig akkoriban a hit alig volt jelen fiatal életemben. Templomba gyakran bementem, 
de csak megnyugodni, az örökkévalóságot éreztem. Akkoriban a templomok egész nap nyitva voltak.

Siklós, 2018. január 24.
           Mehring Antal    
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bejutott a verseny döntőjébe. Gratulálunk a diákoknak és felkészítő tanáraiknak: Kormosné Káplár 
Borbálának, Zelefainé Imhof Andreának, Nagy Ibolyának és Nagy Editnek. 
 A Tappancs újság országos rajzpályázatot hirdetett, melynek keretében legkedvesebb állatukat 
rajzolhatták le a gyerekek. Iskolánkból Nagy Edit tanító néni kisdiákja, az 1. osztályos Szombati Mirjám 
Dalma megnyerte az intézményi kategóriát.
 Az idei tanévben 22 diák és 7 mentortanár nyerte el az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Európai 
Uniós Projektek Programirodája által kiírt Útravaló Ösztöndíjprogramot.
 A hónap folyamán az Egyházasharaszti Óvodából érkeztek vendégek iskolánkba. Az óvodásokat és 
óvó néniket karácsonyi műsorral köszöntötték a 2. osztályos tanulóink, majd a leendő elsős tanító néni - 
Régertné Nagy Ildikó - mutatta be a felújított tornatermünket. A játékos sporttevékenységet követően a 
diákönkormányzat által összegyűjtött ajándékokat adtuk át vendégeinknek. 
 A karácsony előtti napokban iskolánk diákönkormányzata ajándékot vitt a mattyi ovisoknak. 
Tanulóinkat nagy várakozással és örömmel fogadták az óvodában.  
 A téli szünet előtti utolsó tanítási napon szentmisével és karácsonyi műsorral ünnepeltünk 
néptáncosaink, énekkarunk és zeneiskolai növendékeink közreműködésével.
 December 21-én az Örsi Ferenc Művelődési Központban tartott városi karácsonyi rendezvényen 
intézményünk néptáncosai és diákjai adtak ünnepi műsort, melynek keretében egy autentikus betlehemes 
produkcióval örvendeztettük meg a közönséget. A műsor összeállítója Kormosné Káplár Borbála és Witzlné 
Maczkó Ilona volt.
            Batki Ottó igazgató

GONDVISELÉS (12.)
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Februári programjaink: 

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

Februári  imaszándék

6 óra  Szentmise az Oltáriszentség tiszteletére.                                               
17 óra Ökumenikus imaóra az evangélikus imaházban. 
Igét hirdet Dr. Komlósi Péter református lelkész.
10 órakor Szeretetláng átadás a Máriagy�di Bazilikában.
17 óra Ökumenikus imaóra a református templomban.
Igét hirdet Dohány Zoltán római katolikus plébános.
18 óra  Szentmise a rózsafüzér társulat él� és elhunyt tagjaiért.
14 óra   Imaóra a templomban.
15 óra  Szentmise a Fatimai Sz�zanya tiszteletére.
A szentmise után agapé a sekrestyében.
17 óra Ökumenikus imaóra a római katolikus templomban.
Igét hirdet Cairns-Lengyel Henriett evangélikus lelkész.
15 óra  Szentmise Kisharsányban.
17 óra  Ökumenikus imaóra az evangélikus imaházban.
Igét hirdet Kurdi Zoltán metodista lelkész.
Reggel 6 óra és 18 óra között szentségimádás a templomban.
18 óra 45 perc Filmvetítés a plébánián.
19 óra Farsangi Bál a Batthyány Kázmér Általános Iskolában.
15 óra 15 perc vasárnapi iskola a templomban.
16 óra Gyerekmise.
17 óra Rózsafüzér titokcsere és szentségimádás a templomban.
HAMVAZÓSZERDA A NAGYBÖJT KEZDETE
8 óra 30 perc  A Szent Imre Katolikus Iskola szentmiséje.
18 óra Ünnepi szentmise a templomban.
18 óra 45 perc Bibliaóra a plébánián.
15 óra 30 perc �Szentimrés� beszélgetés a Katolikus Iskola könyvtárában.
17 óra 15 perc  Keresztút a templomban.
8 óra 30 perc Els�áldozók bemutatása.
15 óra Szentmise  Nagytótfaluban.
18 óra 45 perc Filmvetítés a plébánián.�
17 óra 15 perc  Keresztút a templomban.
10 órától- 12 óráig  Nikodémus óra a templomban.
15 óra 30 perc Imaóra a templomban.
15 óra  Szentmise Kistapolcán.
18 óra 45 perc  Bibliaóra a plébánián.

Február 1. Csütörtök                                              

Február 2.  Péntek           

Február  3.  Szombat       

Február  4. Vasárnap       

Február 8. Csütörtök          

Február 9. Péntek               

Február 11. Vasárnap         

Február 14. Szerda               

Február 15. Csütörtök          
Február 16. Péntek                
Február 18. Vasárnap          

Február 22. Csütörtök          �
Február 23. Péntek                
Február 24. Szombat           

Február 25. Vasárnap            
Február 28. Szerda                 

A korrupció ellen: Hogy akiknek anyagi, politikai vagy spirituális hatalmuk van,
ne hagyják befolyásolni magukat a korrupciótól.


