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Újra igent mondani Isten álmára

Július 1.  

Július 2-6.  

Július 5. Csütörtök

Július 6. Péntek 

Július 7. Szombat 

Július 8.  Vasárnap      

Július 12. Csütörtök    

Július 15. Vasárnap     

Július 16. Hétfő             

Július 28. Szombat       

Július 29. Vasárnap        

16 órakor Szentmise Kisharsányban.
17 órakor Rózsafüzér titokcsere és szentségimádás a siklósi templomban.

Hittanos napközis tábor a plébánián.

6 órakor Szentmise az Oltáriszentség tiszteletére.
24 órás szentségimádás.

6 órakor  litánia és szentségbetétel.
18  órakor Szentmise a rózsafüzér társulat élő és elhunyt tagjaiért.

15 órakor Imaóra siklósi templomban.  
16 órakor Szentmise a fatimai Szűzanya tiszteletére.
A szentmise után agapé a sekrestyében.

16 órakor Gyerekmise a siklósi templomban.

18 óra 45 pertől Filmvetítés a plébánián.

16 órakor Szentmise Nagytótfaluban.

19 óra A Katekumen csoport találkozója a plébánián.

10 órától - 12 óráig  Nikodémus óra a templomban.
15 óra 30 perctől Imaóra a templomban.
16 óra Szentmise Kistapolcán.

8 óra 30 perckor Lábár Tamás újmiséje Siklóson.
16 órakor Szentmise a siklósi templomban.
18 órakor nem lesz szentmise.

.
Szerető közösségre talált azonban itt is. 
Szentbeszédében a mágocsi plébános 
megemlékezett a kármelita Lúcia 
nővérről, aki mindig szinte anyai örömmel 
várta, fogadta a fiatal atyát, egyszerű 
szavaival, tanácsaival egyengette életét. 
De ugyanilyen meghatározó volt az 
otthonától távolra került Simon-Wagner 
István papságának első éveiben Maróti 
Jolán, a Miasszonyunk Női Kanonokrend 
rendfőnöke. „ Atyád helyett pedig atyát 
találtál egyházmegyénkben. Elsősorban 
Mayer Mihály püspök személyében, aki 
támogatott, segített abban, hogy .

 eljuthass a papságra. Nem a hibáidra volt tekintettel, a lehetőséget látta benned, mint egy igazi 
édesapa. Az édesapa mindig a remény bizalmával fordul felénk. De ugyanígy a remény bizalmát 
nyerted el György püspöktől is, aki tanulmányaidban állt melléd, biztatott téged." – fogalmazott az 
ezüstmise szónoka, majd a gondolatmenetet folytatva megemlítette az egyházmegyében szolgáló 

Június 19-én ezüstmisével ünnepelte pappá szentelésének 25. évfordulóját Simon-Wagner 
István Szászváron.
A nagybányai születésű Simon-Wagner Istvánt 1993. június 19-én szentelte pappá Mayer Mihály 
megyéspüspök. Kezdetben Pakson segédlelkészként, majd Nagydorogon plébánosként szolgált, 
2000-től pedig Szászvár plébánosa. Ezüstmiséjén Csibi Imre dombóvári kerületi esperes 
homíliájában arról beszélt, hogy akit Isten papságra hívott meg, azt a szó legszorosabb értelmében 
kiszólítja otthonából, családja köréből és elvezeti egy új közösségbe. Simon-Wagner Istvánra ez a 
megállapítás valóban a szó szoros értelmében igaz, ő nem csupán a szülői házat, hanem hazáját is 
elhagyta azért, hogy az Úr papja lehessen. Egy olyan országba jött, ahol a nyelv közös volt ugyan, 
de sok szokás, sok gondolat más volt.

Személyi és területi változások a pécsi egyházmegyében 2018-ban

Az egyházmegye lelkipásztori ellátásának biztosítására Udvardy György megyéspüspök úr 2018. augusztus 
1-jével az alábbi személyi és területi változtatásokat rendelte el:
 
Dr. Varga László kanonok urat egészségi állapotára tekintettel köszönetnyilvánítása mellett felmentette a 
Pécs-Szent Ferenc Plébánia vezetése alól és kisegítő lelkészi kinevezést kapott ugyanoda. Horváth Imre 
plébános úr rendelkezési állományba kerülve, kisegítést végez majd. Kövesi Ferenc esperes, pécs-gyárvárosi 
plébános úr szervezőlelkészi feladatokat lát el a megalapítandó új pécs-kertvárosi plébánián. Dr. Nyúl Viktor 
plébános úr pasztorális helynöki kinevezést kapott.
 
Nagy Norbert ifjúsági referens, templomigazgató urat Pécs-Gyárvárosba, Dohány Zoltán siklósi plébános 
urat a Pécs-Szent Ferenc Plébániára, Simon-Wagner István szászvári plébános urat Siklósra, Rosner Zsolt 
abaligeti plébániai kormányzó urat Magyarszékre helyezte plébánosnak. Vida Zsolt kisegítő lelkész úr 
plébániai kormányzó lett Szászváron.
 
Máger Róbert szertartó és jegyző úr irodaigazgató-helyettesi, Dallos Tamás káplán úr püspöki szertartói és 
jegyzői kinevezést kapott.
 
Fekete Zoltán újmisés Szekszárdra (június 16-ai dátummal), Battonyai János káplán úr Mohácsra, Berecz 
Tibor úr a Pécs-Jézus Szíve Plébániára, Lápossy Péter úr a Pécs-Székesegyházi Plébániára kapott kápláni 
kinevezést.
 
Berecz Tibor káplán úr ifjúsági referensi, Darnai József Ágoston plébános úr horvát referensi, Dohány 
Zoltán plébános úr kórházlelkészi, Lápossy Péter káplán úr a Szent Mór Iskolaközpontban iskolalelkészi 
megbízást kapott.
 
Lábár Tamás újmisés urat és Szép Attila irodaigazgató urat további tanulmányokra küldte a főpásztor.
 
Abaligeti Plébánia Magyarszékhez, a Vajszlói Plébánia Görcsönyhöz kerül oldallagos ellátásra.

(Forrás:Pécsi Egyházmegye)



BEKÖSZÖNTO BEKÖSZÖNTO

papokat, akik között nemcsak lelki értelemben találhatott testvérekre a jubiláns, de jó barátokat is 
szerzett. Közülük többen együtt ünnepeltek vele ezüstmiséjén. A rokonság elhagyásáért pedig a 
hívők jelenlétével kárpótolta őt az Isten.

„Isten nem az alkalmasakat hívja el, hanem az elhívottakat teszi alkalmassá. Papi hivatásod Isten 
álma terólad. Merj életed minden napján újra és újra igent mondani erre az álomra." – zárta 
gondolatait Csibi Imre.
Simon-Wagner István augusztustól Siklóson plébánosként, valamint a Szent Imre Katolikus 
Általános Iskola püspöki biztosaként teljesít szolgálatot.
(Forrás: Pécsi Egyházmegye)

Pál apostolt, élete vége felé, börtönbe zárták, és nagyon magányosnak érzi magát. Ír 
tanítványának, Timóteusnak: „Siess, jöjj hozzám mielőbb. Mindenki elhagyott. Márkot is vedd 
magadhoz, és hívd el: jó hasznát tudom venni a szolgálatban. A köpenyemet, amelyet Troászban 
Karpusznál hagytam, arra jöttödben hozd magaddal, úgyszintén a könyveket is. Első 
védekezésem alkalmával senki sem volt mellettem, mindenki cserbenhagyott. De az Úr mellém 
állt." (2Tim 4,10-13.16-17)

Így érezte magát, élete végén, a nagy Pál apostol, aki hallotta az égből az Úr szavát, annyi vidéket 
járt be az evangéliumot hirdetve, megmondta a több apostolnak, hogy az Úr azt kívánja, hogy a 
pogányok is belépjenek az Egyházba, „elragadtatott a harmadik égig, és titkos igéket hallott, 
amelyeket embernek nem szabad kimondani" (2Kor 12, 2-4). Jézus megmondta apostolainak, 
hogy élete úgy fog végződni, mint magának, Jézusnak élete: „Amikor megöregszel, kiterjeszted 
kezeidet; más övez fel téged, és oda visz, ahova nem akarod" (Jn 21,18) Az apostolok 
mindnyájan így végezték életüket. Pál magányossága eszünkbe juttatja két másik nagy ember 
életének végét: Keresztelő Jánosét és Szent Kolbe Maximilánét. János börténéből nyugtalanul 
küldi tanítványait Jézushoz azzal a kérdéssel, hogy „te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk?" 
És ez után nemsokára, Szalome táncának jutalmául, egy házasságtörő asszony 
bosszúvágyának kielégítésére, Heródes a fejét véteti. A mi korunkban pedig Kolbe Maximilián 
atya, aki világszerte nagy apostoli műveket hajtott végre, ott hal meg, halálra éheztetve, az 
auschwitzi koncentrációs tábor hideg börtönében. Önkénytelenül felmerül bennünk a kérdés: 
ilyen nagy emberek, akik ilyen nagyokat alkottak, hogyan fejezhették be ilyen nyomorúságosan 
életüket. De éppen ez az evangélium törvénye: a gabonaszem, ha meg nem hal, egymaga 
marad, de ha meghal, sok termést hoz." (Jn 12,24) Magának, Jézusnak halála mutatja ezt. 
Halálát követi a feltámadás. Egy ókori hittudós mondta: „A vértanuk kiontott vére új 
keresztényeket termő mag." Amikor a jó pásztorok tapasztalják elhagyatottságukat, biztosak 
lehetnek abban, hogy velük van az Úr. A jó lelkipásztorral, élete végéig , együtt marad az Úr.

Imádkozunk elfáradt lelkipásztorainkért, hogy az Úr adjon nekik erőt és vigasztalást, és erősítse 
meg bennük azt a hitet, hogy még ha betegnek és magányosnak is érzik magukat, velük van az 
Úr, aki eljön értük és magához viszi őket a mennyek országába.

              Ferenc pápa 2016 október 18-án végzett elmélkedése nyomán.

A papokért és lelkipásztori küldetésükért: hogy a papok, akik lelkipásztori munkájuk során 
fáradtnak és magányosnak érzik magukat, segítséget és megerősítést találjanak az Úrral 
való bensőséges kapcsolatban és paptestvéreikhez fűződő barátságukban.

2018. JÚLIUSI IMASZÁNDÉK

Hálát adok

Mindenért, amit adtál,

hálát adok Neked, Istenem!

Mindenért, amit elvettél

hálát adok Neked, Istenem!

Mindenért, amit segítségeddel megtehettem,

hálát adok Neked, Istenem!

Mindenért, amit megakadályoztál,

hálát adok Neked, Istenem!

Minden örömért, amivel boldoggá tettél,

hálát adok Neked, Istenem!

Minden szenvedésért, amivel formáltál,

hálát adok Neked, Istenem!

(Erre az imádságra az interneten akadtam rá. Úgy gondolom, ez az ima jól összefoglalja azt, hogy miként 
gondolok vissza a Siklóson eltöltött csaknem nyolc esztendőre. Dohány Zoltán plébános) 

Hálát adok
Mindenért, amit adtál,
hálát adok Neked, Istenem!

Mindenért, amit elvettél
hálát adok Neked, Istenem!

Mindenért, amit segítségeddel megtehettem,
hálát adok Neked, Istenem!

Mindenért, amit megakadályoztál,
hálát adok Neked, Istenem!

Minden örömért, amivel boldoggá tettél,
hálát adok Neked, Istenem!

Minden szenvedésért, amivel formáltál,
hálát adok Neked, Istenem!

Minden békés óráért, amivel széppé tetted életemet,
hálát adok Neked, Istenem!

Minden problémáért, amitől megszabadítottál,
hálát adok Neked, Istenem!
Minden jó tulajdonságomért, amivel szolgálhattalak,
hálát adok Neked, Istenem!

Minden gyengeségemért, amivel alázatra tanítottál,
hálát adok Neked, Istenem!

Minden erényért, amit nekem ajándékoztál,
hálát adok Neked, Istenem!

Minden bocsánatért, amiből irgalmadat megismerhettem,
hálát adok Neked, Istenem!

Minden szép emberi kapcsolatomért, amivel gazdagítottál,
hálát adok Neked, Istenem!

Minden emberért, akit tőlem elszakítottál,
hálát adok Neked, Istenem!


