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Ma egy könnyű, kellemes gyaloglással szerettük volna lezárni a Camino-t, Muxia-ból 
Finisterra-ba, a világ végére. Hét körül indultunk, szívünkben azzal az érzéssel, hogy a 
csodás magyar szállásra, az  Albergue Delfín-be még biztosan vissza fogunk térni, ha az 
Égiek is úgy akarják! Elindultunk, de előbb még tettünk egy tiszteletkört a templom körül. 
Megtaláltuk az utat, bár nem voltak teljesen egyértelműek a jelzések. Felmásztunk egy jó 
nagy kaptatón, beértünk az első faluba és egy kereszteződésben két különböző irányba 
mutató kagylót találtunk. A falu teljesen kihalt volt, egy néni ténykedett csupán egy udvaron. 
Megkérdeztük, hogy merre van Finisterra, és ő balra mutatott. Elindultunk hát arra, de a 
jelzések továbbra se voltak egyértelműek, sőt egyáltalán nem voltak jelzések! Egy idő után 
az volt az érzésünk hogy nem távolodunk, hanem inkább közeledünk Muxia felé! Nem 
szaporítom a szót: alaposan eltévedtünk! Láttunk egy nénit egy ablakban és megkérdeztük, 
hogy jó irányba haladunk-e Finisterra felé? Mély együttérzéssel közölte, hogy teljesen rossz 
irányba megyünk! Nagyon aranyos és segítőkész volt, persze nem igazán beszélt más 
nyelven, csak spanyolul. A férje autóba ültetett bennünket, és mi azt hittük, hogy elvisz és 
ráállít valahol a helyes útra. Tulajdonképpen ez történt, mindössze annyi szépséghibával 
hogy a bácsi visszavitt minket Muxia-ba és kitett ott, ahonnan két órával azelőtt elindultunk! 
Csak álltunk és néztünk egymásra a lányokkal, és nem voltunk felhőtlenül boldogok! 
Harmadik alkalom volt a Camino-n, amikor nagyon elkeserítőnek és reménytelennek 
éreztem a helyzetünket. Két óra és kilenc megtett kilométer ment a kukába! Ezt biztosan a 
második taxizásunkért „kaptuk”!  Így már biztos, hogy egyetlen potya kilométert se 
autóztunk! Ráadásul minden esélyünk megvolt rá, hogy ugyanott még egyszer eltévedjünk! 
Annak tudatában, hogy a mai táv körülbelül 30 kilométer! Szerencsére a kritikus ponton 
ezúttal egy fiatalembert találtunk, aki rávezetett a helyes útra. Sikerült megnyernünk a 
Camino egyik legnehezebb napját! Nemcsak hosszú volt, hanem rettentően meleg is! 
Tudom...eddig mindig a hidegről panaszkodtunk,de ma olyan lelkesen sütött a nap a 
fejünkre,hogy úgy éreztük, hogy a jóból is megárt a sok! Elég sok volt a hegymenet is. Két 
ajándékot kaptunk ma: az egyik egy Horvátországból elszármazott férfi, aki az Út egyik 
pontján egy sátrat állított fel, néhány széket és egy asztalt. Teával,kávéval,gyümölccsel,friss 
forrásvízzel és szép szóval várja a zarándokokat nap mint nap! Pecsételt és rajzolt is a 
zarándokútlevelünkbe. Amikor a Camino-ra készültem reméltem, hogy fogok horvátokkal is 
találkozni, akikkel megpróbálhatok az anyanyelvükön beszélni. Már-már azt hittem, hogy el 
kell ezt is engednem! Sok kilométerrel odább újabb meglepetés várt: árnyas teraszon egy 
asztal, székek, gyümölcslé, tea, kávé, alma, mindez önkiszolgáló módon. Az asztalon egy 
doboz, oda dobhattuk be az adományunkat cserébe a kedvességükért. Nagyon jó volt itt is 
megpihenni, érezni az itt lakó emberek szeretetét! Ma különösen nehezen ment a gyaloglás! 
10 óra és 37 kilométer után vonszoltuk be (vagy ki) magunkat a világ végére, Finisterra-ba. 
Olyan fáradtak voltunk, hogy már nem volt erőnk még három kilométert gyalogolni a 
földnyelv legtávolabbi csücskére a világítótoronyhoz, amely a középkorban ismert világ 
végén helyezkedik el. Azért a naplementét megnéztük az egyik közeli partszakaszról, a 
Hippie-beach-ről. Úgy döntöttünk, hogy a holnapi napunkat nem Santiagoban, hanem itt, 
Finisterra-ban töltjük el, jól megérdemelt pihenéssel....és a világ végén újra magyarul 
beszélhetünk a szállásadónkkal,aki ráadásul városunk szülötte! Az Albergue Por Fin kis 
magyar sziget az Atlanti-óceán partján. Szép, otthonos, barátságos…

37 km; úton eltöltött idő 9ó56p
   
                                                                                       Dr. Szénás-Máthé Katalin
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Püspöki születésnapi köszöntő a világtól elzárt erdélyi 
településen

Egy jelenleg csak gyalog megközelíthető helyen, Bihar, Szilágy és Kolozs megye érintkezési 
pontján fekvő faluban élő idős asszonyt köszöntött fel 103. születésnapja alkalmából 
Böcskei László nagyváradi megyéspüspök.

A Magyarpatakon lakó Mihalcsák Julianna sok viszontagságot megélt, de hitét mindvégig 
megtartotta. Böcskei László együtt imádkozott a három számjeggyel kifejezhető életkorú 
asszonnyal, majd áldását adta rá és családjára. A főpásztort Rolnik Márton magyarpataki 
plébános kísérte el útjára.

Forrás és fotó: Romkat.ro; Nagyváradi Egyházmegye
Magyar Kurír

Szent Atanáz püspök húsvéti leveleiből
(Ep. 5, 1-2: PG 26, 1379-1380)

A húsvéti titok a hit egységében közelivé tette azokat, akik testben távoliak voltak

Felemelő dolog, testvéreim, hogy az egyik ünnepet követi a másik, az egyik imádságról 
áttérünk a másikra, s az ünneplések egymást követik. Elérkezett most az az idő, amikor újra 
nekifoghatunk annak, hogy megismerjük a szent Húsvét titkát, amelyben a mi Urunk 
feláldoztatott. Úgy táplálkozunk vele, mint az élet kenyerével, és az ő drága vére, mint forrás, 
állandóan felüdíti lelkünket. Mi mégis mindig szomjazunk, és mindig vágyódunk utána. Ő pedig 
felkínálja magát azoknak, akik szomjaznak rá, és jóságával egyre közelebb viszi a Húsvét 
ünnepéhez azokat, akiknek a lelke sóvárog utána, amint maga az Üdvözítő is mondta: Aki 
szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék (Jn 7, 37).

Nem csupán akkor oltja a szomjúságot, ha valaki hozzá jön, hanem valahányszor valaki kéri, 
lehetősége nyílik szomjúságának oltására, hogy eljusson az Üdvözítőhöz. Ennek az ünnepnek 
kegyelme nem korlátozható meghatározott időszakra, fényének sugara alkonyt nem ismer, 
hanem állandóan kész arra, hogy megvilágosítsa azok lelkét, akik vágyódnak utána. 
Megszakítás nélkül sokat nyújt azoknak, akik fényét a lelkükben hordják, és a Szentírás 
szavaira figyelnek éjjel és nappal, mint az az ember, akit a zsoltár is boldognak nevez: Boldog a 
férfi, aki a gonoszok tanácsát nem követi, bűnösök útján nem jár, pestisesek körében nem 
foglal helyet, de örömét leli az Úr törvényében, s éjjel-nappal róla elmélkedik (Zsolt 1, 1-2).

Egyébként szeretteim, ugyanaz az Isten engedte meg, hogy évenként megüljük ezt a napot, 
aki kezdetben meghatározta ezt az ünnepet. Ő maga, aki üdvösségünkért halálra adta Fiát, 
üdvösségünkért adta nekünk ezt az ünnepet, amelyet minden évben megtartunk. Ez az ünnep 
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 útmutató számunkra a világban ránk zúduló viszontagságok között. Most is az üdvösségnek 
azzal az örömével tölt el bennünket Isten, amely ebből az ünnepből származik, miközben egy 
közösségbe gyűjt bennünket össze. Lélekben mindenkit mindenütt összeköt, és most lehetővé 
teszi, hogy közösen imádkozzunk, és együttesen adjunk hálát, hiszen így kell megülni az 
ünnepet. Ez az ő jóságának csodája: összegyűjti erre az ünnepre a távollevőket, s akik talán 
testben egymástól távol voltak, azokat a hit egységében testvérként fűzi össze.

Áprilisi Imaszándékok
A gazdasági felelősséggel bírókért: Hogy a gazdaság szellemi és gyakorlati 
felelőseinek meglegyen a bátorságuk ahhoz, hogy a kirekesztő gazdaságot 
elvessék, és új utakat tudjanak nyitni.

A nemzetközi közösség feladata, hogy olyan hosszú távú politikai, szociális és gazdasági 
megoldásokat dolgozzon ki és valósítson meg, melyek meghaladják a nemzetek és földrészek 
határait és az egész emberiség családját érintik.
A szegénység elleni küzdelem nemcsak gazdasági probléma, hanem elsősorban erkölcsi 
probléma, vagyis arra irányuló törekvés, hogy megvalósuljon a globális szolidaritás és az 
egész világ embereinek és népeinek konkrét szükségleteit és kívánalmait kielégítő gazdasági 
rend jöjjön létre. Jelen konferenciátok, az Egyház szociális tanításának bőséges kincseiből 
merítve, különböző szempontokból vizsgálja a világgazdaság jelenlegi állapotának gyakorlati 
és erkölcsi követelményeit, és olyan vállalkozási és gazdasági kultúrát igyekszik megalapozni, 
mely jobban átkarol minden embert, és teljesebben tartja tiszteletben mindenkinek emberi 
méltóságát. Szent II. János Pál pápa gyakran hangoztatta, hogy a gazdasági tevékenységeket 
nem lehet politikai űrben folytatni, hanem figyelembe kell venni ezeknek a tevékenységeknek 
lényeges erkölcsi vonatkozását. A gazdaságnak mindig az emberi személyeket és az 
egyetemes közjót kell szolgálnia.

      Túrmezei Erzsébet:
           Húsvét után
HÚSVÉT ELŐTT… nehéz, szomorú léptek.
Húsvét előtt… zokogó, bús miértek.
Húsvét előtt… ajtók, kemények, zártak. 
Húsvét előtt… arcok, fakóra váltak. 
Húsvét előtt… szívek, üres-szegények. 
Húsvét előtt… kihamvadott remények. 
Húsvét előtt… egy nagy „Minden hiába!” 
Bús eltemetkezés az éjszakába.

De húsvét lett! Feltámadott a Mester! 
HÚSVÉT UTÁN… el a gyásszal, könnyekkel! 
Húsvét után… futni a hírrel frissen! 
Húsvét után… már nem kérdezni mit sem! 
Húsvét után… új cél és új sietség! 
Jézus él! Nincs út, mely messze esnék! 
Húsvét után… erő, diadal, élet!
Csak azokért sírjunk húsvéti könnyet, 
Akik még mindig húsvét előtt élnek.

(részlet Ferenc pápa beszédéből)



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

BEKÖSZÖNTO

Áprilisi programjaink: 

A reggeli szentmise el�tt ételszentelés a siklósi templomban.        
8 óra 30 perc Ünnepi szentmise Siklóson.
11 óra 30 perc Szentmise Nagyharsányban.
16 óra Szentmise Kisharsányban.
18 óra Szentmise Siklóson.
8 óra 30 perc  Szentmise Siklóson.
11 óra Szentmise Nagytótfaluban.
16 óra Szentmise Kistapolcán.
18 óra Szentmise Siklóson.
6 órakor Szentmise  az Oltáriszentség tiszteletére.
24 órás szentségimádás a templomba
6 órakor Litánia és szentségbetétel.
18 óra Szentmise a rózsafüzér társulat él� és elhunyt tagjaiért.
15 óra Imaóra a templomban.
16 óra Szentmise a Fatimai Sz�zanya tiszteletére.
A szentmise után agapé a sekrestyében.
15 óra Imaóra az ISTENI IRGALMASSÁG órájában.
15 óra 15 perc Vasárnapi Iskola a plébánián.   
GYÜMÖLCSOLTÓ BOLDOGASSZONY ÜNNEPE
LELKI ADOPTÁLÁS.  A szentmise reggel 8 óra 30 perckor lesz.     
18 óra 45 perc Bibliaóra a plébánián.
19 óra  A Házas Hétvége területi találkozója a plébánián.
14 óra Szentmise Nagytótfaluban.
16 óra 30 perc Rózsafüzér titokcsere és szentségimádás.
19 óra A Katekumen csoport tagjainak összejövetele a plébánián.
19 óra Feln�tt hittan a plébánián.
18 óra 45 perc Filmklub a plébánián.
A Jó Pásztor Vasárnapja. 
Kovács József kispapunk érkezik hozzánk Esztergomból.
16 óra 45 perc Els�áldozási próba  a templomban.
16 óra 45 perc Els�áldozási próba a templomban.
18 óra 45 perc Bibliaóra a plébánián.
17 óra  Els�áldozási próba a plébánián.
9 óra Els�áldozási f�próba a siklósi templomban.
8 óra 30 perc Els�áldozás Siklóson.
16 óra Szentmise Kistapolcán.        


