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Camino del Norte
2016. júl. 14. 29. nap Monte de Gozo-Santiago de Compostela  

Annak ellenére, hogy csak öt kilométer várt ránk, jó korán elindultunk. Kíváncsian néztünk 
jobbra-balra, kerestük azt a szoborcsoportot, amelyet már számtalan képen láttunk, és 
amely zarándokokat formáz, akik először pillantják meg a katedrális tornyait. Sajnos valami 
más úton vezettek be a jelek a városba, nem láttuk se a szobrot, se a katedrális tornyait… 
Nagyon hamar beértünk a szállásra, öt kilométer ilyen harcedzett peregrináknak már meg se 
kottyant! Albergue Fin del Camino a neve, amely a Camino végét jelenti… Letettük a 
zsákokat, és mivel szép napsütéses idő ígérkezett, Annával úgy döntöttünk, hogy nem 
cipeljük magunkkal a pulcsikat. Hiba volt!  A szállástól még legalább 4-5 kilométert 
gyalogoltunk, mire megérkeztünk a katedrálishoz. Megkaptuk azt az ajándékot, hogy szinte 
csak magunk voltunk a hatalmas téren, zavartalanul élvezhettük ezeket a csodálatos 
pillanatokat. A Monte de Gozi-i szobor után el kellett engednünk a főbejáratnál álló Szent 
Jakab szobrot is, pedig ezerszer elképzeltük, milyen lesz belépni, megérinteni a szobrot azon 
a helyen, ahol már száz-és százezer zarándok keze kikoptatta… A felújítási munkálatok miatt 
a főbejáratot lezárták, csak az oldalsó kapukon lehet bemenni. Lenyűgöző, felemelő, 
leírhatatlan pillanatok voltak! Csak álltunk megbabonázva a sok pompától, a hatalmas 
méretektől… Elég sok idő eltelt, mire el tudtunk indulni, hogy jobban körbenézzünk. Rajtunk 
kívül alig voltak zarándokok a katedrálisban, ez is a mai reggel ajándéka volt. Lementünk az 
altemplomba, ahol Szent Jakab földi maradványait őrzik egy ezüst koporsóban. Pontosan a 
koporsó fölött, magasan az oltáron áll Szent Jakab hatalmas, aranyozott mellszobra, 
drágakövekkel kirakva. Akárcsak Csíksomlyón, itt is fel lehet menni a szoborhoz. A szűk, 
kőből faragott lépcsőket fényesre, homorúra koptatta a sok láb, amely fellépdelt rá az 
évszázadok alatt… Hátulról átöleltük a szobrot, és soha nem fogom elfelejteni azt az érzést, 
az Erőt, a Nyugalmat, a Békét, ami sugárzott belőle…. Nem tudom, mennyi időt töltöttünk a 
katedrálisban… Mire kimentünk, a téren már rengeteg zarándok volt. Énekeltek, táncoltak, 
egymás nyakába borultak, mindenki örömmámorban úszott! Jost-ékat kerestük, akikkel már 
napok óta nem találkoztunk, de sajnos sehol nem láttuk őket. Elindultunk megkeresni a 
zarándokirodát, hogy kiválthassuk a Compostella-t, az oklevelet, amelyet minden zarándok 
megkap, aki legalább száz kilométert gyalogolt Santiago-ig. Még a zarándokok hada előtt 
megtaláltuk, alig voltak páran előttünk. Nagyot dobbant a szívünk, amikor az iroda falán 
megláttunk egy koplyafát rajta egy magyar és egy székely zászlóval! Ez volt a nap immár 
sokadik ajándéka! A Compostellákkal a kezünkben kiültünk egy alacsony fal tetejére, ahol 
sütötte a nap a hátunkat. Próbáltunk felmelegedni, mert napsütés ide vagy oda, 
rettenetesen fáztunk a termo pulcsik nélkül. Volt még bőven időnk a déli zarándokmiséig 
felfedezni a környéket. Csodálatos, monumentális épületek veszik körül a katedrálist, amely 
maga is egy kisebb város a városban. A katedrális körüli tereken mindenhol boldog 
zarándokok, énekesek, zenészek, turisták, egyre nagyobb a nyüzsgés. Körbejártuk az 
ajándékboltokat, végigettük minden cukrászda ingyenes süti kóstolóját. Finom, mandulás 
Santiago-sütemény, a mi zsebünknek igen drága. Fél tizenkettőkor a Szent kapun át léptünk 
a katedrálisba, ami addigra már annyira megtelt, hogy nem volt ülőhelyünk. Egy oszlop 
tövének támaszkodtunk, úgy éreztük magunkat, mint valami törpék az óriások 
birodalmában. Végre felcsendült az orgona és elkezdődött a mise. Csak álltunk ott, és fel se 
tudtuk fogni! 705 kilométer minden fájdalma, nehéz pillanata eltörpült Szent Jakab szobra 
előtt. Nem maradt más, csak az öröm! A mise végén lengett a hatalmas füstölő, a 
botafumero, zengett az orgona, és én nem tudtam gátat vetni a hála és az öröm könnyeinek, 
melyek megállás nélkül folytak az arcomon… A mise végén sok ismerőssel találkoztunk, 
olyanokkal, akiket hetek óta nem láttunk. Mindenki ott volt, csak Henry és Henemy 
hiányzott. Hiába fürkésztük a tömeget a katedrálisban, hiába nézelődtünk a katedrális körül, 
nem voltak ott. Nagyon fájt, hogy így ért véget, hisz ők voltak a legkedvesebb zarándokok 
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számunkra. Ők voltak azok, akikkel első naptól együtt haladtunk, ha néhány napra el is 
vesztettük egymást, a legnehezebb, legszebb, legkülönlegesebb pillanatokban mindig 
együtt voltunk… Már éppen indultunk volna vissza a szállásra, amikor olyan érzésem támadt, 
hogy még egyszer ki kell mennünk a katedrális előtti térre. Csak még egyszer végigsétálni 
rajta… és Henemy jött felénk! Ők is minket kerestek! Hallották egy német zarándoktól, hogy 
megérkeztünk. Egymás nyakába borultunk, kicsit könnyeztünk is… így lett kerek a történet! 
Tegnap érkeztek, jó 2600 kilométer van már a lábukban. Holnap mennek tovább Finisterra-
ba. Nem valószínű, hogy valaha az életben még fogunk találkozni, de mindannyiunknak egy 
szép emlék marad, és néhány közös fotó… Visszamentünk a szállásra elintézni a regisztrációt 
és egy kicsit lepihenni ez után az izgalmas délelőtt után. Délután visszamentünk, a város 
még mindig örömmámorban úszott. Nem tudunk betelni a katedrálissal, bementünk 
gyönyörködni, újra és újra letenni a lelkünket az Úr lábai elé… Meghallgattuk az esti 
zarándokmisét is, utána még elég sokáig bóklásztunk a téren, újabb ismerősöket keresve… 
Nagyon furcsa érzés, hogy véget ért a gyaloglás! Holnap busszal megyünk Muxia-ba, onnan 
ki a világ végére, Finisterra-ba..

Kb. 20-22 km. Gyaloglással eltöltött idő: egész nap
                                                                                            Dr. Szénás-Máthé Katalin

2018 márciusi imaszándék

A lelki megkülönböztetés elsajátításáért: hogy az egész egyház felismerje, milyen 
fontos a lelki megkülönböztetés tanulása, mind személyes, mind közösségi szinten.

A lelki megkülönböztetés segít felismerni azokat a valódi „jeleket”, amelyek megmutatják, 
hogy milyen lépéseket kell megtennünk életünk egyes pillanataiban. Csak imádkozással 
leszünk képesek arra, hogy életünk minden pillanatában helyesen éljünk. Életünk minden 
pillanatának egyetlen ura és mestere maga az Isten. Az Isten által adott, az idő misztériumával 
történő találkozást segítő egyetlen erő pedig nem más, mint a remény. A keresztény ember 
imádsággal és lelki megkülönböztetéssel vándorol életútjának minden pillanatában, miközben 
reménykedik Istenben, aki az idő végén vár rá.
Ezért kérjük Istentől a kegyelmet, hogy bölcsen járjuk végig életünk útját. Ez a bölcsesség 
indít minket arra, hogy imádkozzunk, és lelki megkülönböztetést végezzünk minden 
pillanatban, és így állandó reménységgel tudjunk élni.
  Ferenc pápa 2013 november 26.-án tartott  elmélkedése nyomán
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A Szent Imre Katolikus Iskola hírei

A tanév első félévet február első péntekjén értékeltük. Örvendetes, hogy a 2. félévben 24 diákunk 
részesülhet Szent Imre ösztöndíjban (havi 3000 Ft) példamutató magatartása és jó tanulmányi 
eredménye (4,5 felett) alapján.
Február 9-én tartottuk hagyományos farsangi bálunkat. A diákönkormányzat tagjai - Kapitány 
Anita kolléganőnk irányításával - már napokkal korábban megkezdték a készülődést, a 
tombolatárgyak beszerzését és csomagolását. A szülők a szendvicsek elkészítésében vették ki a 
részüket. A vidám délután a legkisebbek műsorával vette kezdetét, ahol minden osztály bemutatta 
produkcióját. A felsősök programját a pedagógusok köszöntője és az 5. osztályosok tánca 
indította. A műsorok után játékos feladatokkal és táncos mulatsággal igyekeztünk elűzni a telet. 
A vidám farsangi időszak végét a nagyböjt kezdete, hamvazószerda elérkezése jelezte számunkra, 
amiről közös iskolai szentmisén emlékeztünk meg. Ezen a napon hamuval jelölte meg Zoli atya 
homlokunkat, amely jelképezi múlandóságunkat. A nagyböjti időben reggelenként keresztút 
végzésével és lelkigyakorlatokkal készülünk húsvét ünnepére. 
Márciusban az iskola beiskolázási tevékenységének keretében nyílt napokra (március 26. 8 óra, 
április 10. 8 óra) és Játszóházba (március 24. 9 óra) várjuk a leendő elsőosztályos óvodásokat és 
szüleiket, ahol megismerkedhetnek az intézményünkben folyó munkával. 

                                                                                           Batki Ottó
                                                                                            igazgató

Krisztusom, te szegény koldusként rejtőzöl minden ember arca mögött. Kétségeink 
ellenére jelen vagy itt .Amíg Isten hallgat és az emberek elhagynak, engedd, hogy veled 
együtt imádkozzunk: „Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?”
Ha eláraszt bennünket a megnemértés, engedd Istenünk, hogy átéljük a megbocsátást 
– a szeretetnek e legfőbb megmutatkozását: „Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem 
tudják mit cselekszenek!” Nekem is bocsáss meg, mert sokszor én sem tudom mit 
teszek. Ha szüntelenül megbocsátunk, megengeded, hogy megszabaduljunk a 
lelkiismeret-furdalástól. Biztosabb ez a biztosnál: ahol a megbocsátás, ott az Isten.
Istenünk, nyisd meg ajkunkat, hogy Krisztussal együtt mondjuk: „Atyám, kezedbe 
helyezem lelkemet”. Te tudod milyen gyengék és sebezhetőek vagyunk. Köszönöm ezt 
az emberi törékenységet is. Ennek tudata arra kényszerít hogy te légy egyetlen 
reménységünk, s arról győz meg, hogy egyetlen dolog lényeges: a te bennünk rejlő 
életed. Ámen.



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

Március   2.

Március   3.

Március   4.

Március   7.

Március   8.

Március   9.

Március 11.

Március 12.

Március 14.

Március 16.

Péntek

Szombat

Vasárnap

Szerda

Csütörtök
Péntek

Vasárnap

Hétf�
Szerda
Péntek

Március   1. Csütörtök

Március 18.
Március 17.

Március 21.
Március 22.
Március 23.
Március 24.

Március 30.

Vasárnap
Szombat

Szerda

Péntek

Szombat

Csütürtök

Péntek

Március 25.

Március 28.

Vasárnap

Szerda

6 óra Szentmise  az Oltáriszentség tiszteletére.
24 órás szentségimádás a templomban.
6 óra Litánia és szentségbetétel.
17 óra 15 perc Keresztút a templomban.
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.        
15 óra Szentmise Kisharsányban.
16 óra 30 perckor Rózsafüzér titokcsere és szentségimádás a siklósi templomban.
19 óra Feln�tt hittan a plébánián.
18 óra 45 perc Filmvetítés a plébánián.
16 óra  24 órát együtt az Úrral. Szentségimádás a templomban.
17 óra 15 perc Keresztút a siklósi templomban.
19 óra a Házas Hétvége mozgalom területi találkozója a plébánián.
15 óra 15 perc  Vasárnapi iskola a siklósi templomban.
16 óra Gyerekmise a  templomban.
19 óra A Katekumen csoport találkozója a plébánián.
18 óra 45 perc Bibliaóra a plébánián.
17 óra 15 perc Keresztút a siklósi templomban.
10 óra Els�áldozók els� gyónása a templomban.  
8 óra 30 perc  Gitáros szentmise a siklósi templomban.
15 óra Szentmise Nagytótfaluban.  
19 óra Feln�tt hittan a plébánián. 
18 óra 45 perc Filmvetítés a plébánián.
17 óra 15 perc Keresztút a templomban.              
15 óra 30 perc   Imaóra a templomban.   
8 óra 30 perc Szentmise a siklósi templomban.
11 óra 30 perc Szentmise Nagyharsányban.
16 óra Szentmise Kistapolcán.
17 óra Gyóntatás a siklósi templomban.
18 óra Görög Katolikus szentmise a siklósi templomban.
18 óra 45 perc Bibliaóra a plébánián.
19 órakor Nagypénteki szertartás.
19 óra 45 perct�l Gyertyás Keresztút. 
Feltámadási mise és körmenet.
/ A pontos kezdési id�pontot a vasárnapi hirdetésekben tesszük közzé./                 


