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 A PÁPATESZÉRI RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA ÉRTESÍTŐJE 
 

„ÉLŐ BETLEHEMES” 

 

Az elmúlt év elején felötlött bennem a gondolat, hogy a betlehemes játékot, legalább is a nagyok által előadott változatot 

érdemes lenne a templomon kívül megtartani felnőtt szereplőkkel, élő állatokkal. E gondolataimat többekkel megosztottam, 

többek között világi elnökünkkel, ifj. Völfinger Bélával. Jó ötletnek tartotta, bíztatott, hogy kezdjünk bele, mindenben segíteni 

fog. 

 Eltelt a nyár, és még nem igazán tettem semmit annak érdekében, hogy a terv megvalósulhasson. Se szöveg, se konkrét 

elképzelés. Zsúfoltra, sűrűre sikeredett az elmúlt év, nem éreztem magamban annyi erőt, hogy úgy megvalósuljon minden, 

ahogy szerettem volna. Így érkezett el november. Többen érdeklődtek, most mi lesz? Feleségem is noszogatott, ha akarok 

valamit, akkor ez az utolsó pillanat, amikor el lehet kezdeni, később már nem érdemes. 

 Nekikezdtem hát, elővettem az előző évi szöveget, a Szentírást, Valtorta Mária látomásainak Máriáról szóló részét és 

kibővítettem az irományt. Beszéltem Bélával, aki ígéretéhez híven támogatásáról, segítségéről biztosított, ám amikor 

felsoroltam, kiket szeretnék megkérni az egyes szerepekre, láttam a szemében némi kételkedést, mivel felnőtt szereplők is 

voltak jócskán.  

    AGVETŐ 
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 Elindultam körüljárni a falut. Senki nem ellenkezett. Aki esetleg nyomós ok miatt nem tudta vállalni a szerepet, az is 

felajánlotta segítségét. Az állatok is gyűltek. Lovak a királyoknak. (Volt, aki eladni készült a lovát, de mivel ez volt a 

legszelídebb, inkább még megtartotta a betlehemes kedvéért!). Bárányok a pásztoroknak. Kisborjú az istállóba (Gróf Gyuláék 

egy hétig simogatták a kisborjút és mellette voltak, hogy megszokja az emberek közelségét, ne legyen probléma!). A 

legproblémásabb a csacsi volt. Forintos István járt utána, Bakonyszentlászlóról kérte el. 

 Elérkezett az első próba ideje. Örömmel néztem körül a plébánia nagytermében: szüleim korosztálya, nálam idősebbek, 

fiatalabbak, gyermekeink korosztálya gyűlt össze azért, mert valami közös feladat végrehajtásában részt vállaltak. Senki sem 

önmagáért volt ott: a faluért. Nem magunknak készültünk szerepelni, hanem a falunak, falu lakóinak. Így szolgálni Isten 

dicsőségéra azzal, hogy jelenvalóvá tesszük Fiának, megváltónknak születését. 

 Teltek a hetek, szövegtanulás, gyakorlás, helyszín felmérés, kellékek számba vétele, jelmezek készítése (sok jelmezt az akkori 

szereplők is megirigyelhettek volna, a római légiósoknak sem lehetett szebb felszerelése). Udvar és garázstakarítás, fakivágás, 

tűznek való összekészítése a tábortűznek. Hangosítás, világosítás.  

 Elérkezett a főpróba estéje. Csikorgó hideg. Elsőre nem sikerült. Többen mondták, hogy rossz főpróba után csak jó előadás 

következhet. 

 December 19. szombat, az előadás napja. Délutántól szakad a hó, szinte átláthatatlan függönnyel takarja el a falut. Többen 

kérdezik, mi lesz? Lesz-e előadás? Kis gondolkodás után: igen. Lesz. Beindul a „gépezet”: hangosítás beállítva, fények a 

helyükön, a tűz a pásztoroknak meggyújtva, helyszínek előkészítve, szereplők gyűlnek, bárányok megérkeznek, Gróf Robi a 

szakadó hóesésben megy át Szentlászlóra terepjáróval a csacsiért. Forintos Pisti és Polauf Gyuszi is érkezik a lovakkal, 

királyok itt vannak (később kiderült, ez nem volt teljesen így, de mire kell mindenki megérkezik), a plébánián meleg, az 

angyalok melegszenek, a víz kezd forrni a teának, a forralt bor is készülőben van: -8 fok, hóesés, előadás után kell, ami 

meleget ad.  

 Elkezdjük! Indulunk a plébániáról: lent a templom előtt alig látni embereket. Talán mégsem kellett volna megtartani? Lejjebb 

érünk, bent a járdán legalább 100 ember szorong és várja a kezdést. 

 Ahogy a népi képzeletben él, az angyali üdvözlet és a népszámlálás kihirdetése után immár csendes hóesésében jön József, 

vezeti a csacsit, melynek hátán ott ül a várandós kismama, Mária. A fogadós elutasítja őket, mert szállást nem, csak bort tud 

adni a vendégnek. Indulnak az istállóba. Közben jönnek a napkeleti királyok Heródeshez lovakkal, kísérőkkel, jövetelüket élő 

kürtszó jelzi. Az írnok útmutatása és Heródes álnokságának megtapasztalása tán indulnak Betlehembe.  

 A plébánia udvara betlehemi pusztává alakul. A hidegben ropog a tűz, körülötte pásztorok, kicsik, nagyok, idősek, fiatalok, 

mellettük két bárány. Jönnek az angyalok, hívják őket az istállóba. Gyorsan összeszedik ajándékaikat és indulnak. 

 Az istállónál a szentpár fogadja őket a már megszületett gyermekkel, angyalok karával. A pásztorok köszöntik a Messiást. 

Majd megérkeznek a bölcs királyok, hódolnak az újszülött király előtt. „Néked hódolunk, Jézus, dicső király…” szól a dal. 

Ahogy a reflektorok vakító fényében kivehető, sokak szemében könny csillog: valami megérintette a szívüket. Talán már ott 

pislákol szívükben Isten szeretete, talán már megszületett bennük Jézus, és azt jelképezik kezükben a mécsesek, gyertyák 

fényei. Csendes éj… hallatszik az ének. Valóban az. Véget ér a betlehemes, megérintett lélekkel térnek haza az emberek. 

 A szereplők igyekeznek a melegre teáért, forralt borért. Oldódik a szereplés okozta feszültség, öröm tölti el a szívüket: 

sikerült! Megvolt a betlehemes, mindenki a szívét adta oda a szereppel, amelyet elvállalt. Egymásnak, a falunak, az Istennek, a 

megszületendő kis Jézusnak játszottak. Jézus pedig ott van a szívekben, a vidám, mosolygós tekintetekben. Közénk, hozzánk 

már megérkezett a Messiás december 19-én, majd egy héttel karácsony előtt. 

 Még egyszer szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik segítséget nyújtottak a betlehemes megavalósításában. Álljon itt 

most a névsoruk, szereplőké, segítőké: Leitner Rita, Földing Péter, ifj. Szalczer György, Vizer István, Hoffmann Amand, 

Koncz Kevin, Vass Bence, Völfinger Péter, Gróf Gyula (köszönjük a kisborjút is), Forintos István, Polauf Gyula, Szavas 

Titanilla, Forintos Marcsi, Forintos Kenéz, Ibrányi Dávid, Forsthoffer Ádám, Valler Tibor, Bóka József, Milinszki Tibor, 

Butkovics Nándor, Gulicz Ferenc, Vesztergom István, Vass Gergő, Völfinger Bálint, legifj. Leitner Pál, Gulicz Dániel, 

Hoffmann Ármin, Koncz Kornél Fekete Róbert, Bóka Bernadett, Lakatos Mirtil, Vesztergom Fanni, Érsek Krisztina, Ilkó 

Bogi, Pekker Zsófi, Leitner Noémi, Fülöp Regina, Maurer Amanda, ifj. Völfiger Béla (mindenben segített, szervezett), Gróf 

Róbert, Valler Tiborné, ifj. Leitner Pálné, Forsthofferné Milinszki Éva, Ilkó Sándor (jászol), Balásfi Nándor (két bárány), 
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Knolmajer Ferenc (villamos áram a templom előtt), a Bakonyszentlászlóról érkezett csacsi tulajdonosai, Pápateszér 

Önkormányzata, Közös Fenntartású Körzeti Általános Iskola Pápateszér, Bakonytamási Önkormányzata, Lovászpatona 

Önkormányzata. Valamint a szereplők hozzátartozói, akik támogatták őket a felkészülésben. A legnagyobb köszönet pedig az 

Úrnak, hogy megengedte, hogy sikerüljön a vállalkozásunk, és hogy ilyen gyönyörű időt adott. ( ) 

 

Mindeneknek kezdete 

 

 Évkezdetén mindannyian valami újat, szebbet, jobbat várunk 

az új évtől. Számot vetünk az elmúlt esztendővel, a jövendőtől 

pedig nyugodtabb életet, több pénzt, nagyobb jólétet, 

egészséget, boldogságot szeretnénk. Néha – mint akiknek 

nincs más reményük – a következő évhez fordulunk 

sóhajunkkal, hogy kedvezzen nekünk. Mintha Valaki lenne az 

év, és minden jót a következő 365 nap adna nekünk. 

 Az emberi lélek rejtelmei nehezen megfejthetők, így az is, 

miért válunk hívő emberekből kicsit pogányokká. Változást, 

javulást szeretnénk az életünkben.  Ki ne gondolkodna így? 

Akinek semmije sincs, vagy csak szűkölködik, bőséget kíván, 

aki bővelkedik, dúskálni szeretne, aki dúskál, az talán az 

egész világot szeretné. 365 nap elteltével mind 

megtapasztalja, hogy az eddig kapottak nem elegendők, több 

kellene, több kellett volna. Valahogy nem találjuk a belső 

békénket. Nincs, ami kielégítené vágyainkat. Nagy 

szükségben segítséget várunk, néha arra gondolunk, mindegy, 

hogy angyal vagy ördög, de segítsen rajtunk. Valahogy így 

vagyunk az új évvel is. TŐLE remélünk jobb életet. 

 Az Időtől. Az eljövendő Időtől. Mert az is nagy úr, semmi 

hatalmunk fölötte, csak egyre múlik, halad előre. Belőle is 

mindig kevés van. Vele sem tudunk betelni, csak az időnket 

telik be lassan. A remélt jólét, boldogság pedig eltűnik. 

Sosem gondolkodunk el azon, vajon jó helyről várjuk-e a 

boldogságot a megváltást. 

 Egy szinte kőkori állapotban élő törzsnél eltöltött hosszabb 

idő után mondta egy kutató, hogy a boldogság nem cél, 

hanem állapot. Életállapot, amelyben az ember éli a 

mindennapjait. Harmóniában önmagával, társaival, a 

természettel és azzal, aki mindezt létrehozta: a Teremtővel. 

Semmi más nem kell hozzá: sem jólét, sem bőség. Azaz 

bőség igen. Bőség a szeretetben. Bőség a megélt szeretetben. 

 A mai, Czakó Gábor író szavaival élve „gazdaságkor” 

embere ezt nem tudja elhinni. Képtelen ezt felfogni: 

kőbaltával, pattintott nyílheggyel és kőkéssel, pénz, 

mobiltelefon, tv, számítógép, play station, mp4 lejátszó, 

internet, autó, hatalmas lakás nélkül hogy lehet boldognak 

lenni? Gazdaságkor embere kiszakadt a környezetéből. Semmi 

köze az őt körülvevő világhoz, csak a pénzhez, és mindahhoz, 

amit ezen meg lehet kapni. Azt gondolja, a boldogságot is, de 

az nincs beárazva. Nincs árcédulája. Nincs, mert rossz helyen 

keressük. Rajtunk van. Az egész világon, és az számunkra 

megfizethetetlen, elérhetetlen. Mégis a miénk lehet. Valaki 

kifizette az árát és nekünk adta. 

 Egy feladatunk van: megkeresni azt, aki kifizette a boldogság 

árát, hogy oda tudja adni nekünk. Megtalálni Krisztust. Őt 

megtalálva, nála maradva, vele maradva a miénk a boldogság. 

Amíg ő bennünk van, a boldogság állapota a miénk, ha 

életünk végén is bennünk él szeretetével, akkor örökre. ( ) 

 

nagyböjt

 

Ismét itt a nagyböjt és ismét nem tudunk vele mit kezdeni. Nem értjük, miért kell komornak lennünk, miért nem 

vigadozhatunk, miért a hústól való megtartóztatás péntekenként, miért kell megint a hibáinkat előhozni, mikor mindez annyira 

kényelmetlen. Nem illik bele a mai, modern világba ez az életből való kivonulósdi, önostorozás.  

 Lehetne még oldalakon át sorolni a kifogásokat, igazunk azonban ettől még nem lesz. Az lehet, hogy nyűg számunkra ez az 

időszak, olyannyira, hogy nem is törődünk vele, az is lehet, hogy ósdi, megkövült egyházi előírásnak tartjuk az egészet, de 

ettől nem leszünk közelebb ahhoz, amit a mindezek elhagyásával szerzett látszólagosan többlet időben keresünk egész 

életünkön át. Erre az esetre nem igaz a mondás: „Qui habet tempus, habet vitam.”(Ki időt nyer, életet nyer.) Ki nagyböjtben 

időt nyer a világnak, életet veszít. Örök életet. 

 Próbáljuk gyűjtögetni az időnket a FONTOS dolgokra. Arra, amit úgy érzünk, feltétlenül meg kell tennünk, el kell végeznünk. 

Amiről úgy érezzük, elengedhetetnül fontos ahhoz, hogy jól érezzük magunkat az 

életben. Később azt gondoljuk, ha az idővel megtehetjük, hogy földi 

boldogulásunk érdekében felhasználjuk, megtesszük ezt embertársainkkal is. Nem 

számít ellenség, barát, férj, feleség, gyermekek, csak az, hogy kiteljesítsem 

magamat, minél nagyobb szeletet vághassak magamnak a világ fényesebbik 

oldalának díszes tortájából. Amikor miénk a tortaszelet, legtöbbször akkor derül 

ki, hogy nem szeretjük benne a krémet, a díszes külső máz alatt a tészta ehetetlen. 

A szép külsőért adtunk oda mindent. Életünk romokban, senki sincs mellettünk, 

magunkra maradtunk a selejtes áruval, amelyre annyira vágytunk. Ekkor 

eszmélünk rá, hogy úgy jártunk, mint gyermekkorunkban búcsúkor a céllövölde 

mellett áhítoztunk a kitűzött díjak valamelyikére, s mikor a rosszul beállított 

puskával jó pénzért végre a miénk lehetett, rádöbbentünk arra, hogy ezen az áron, 
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amelyért a megkapott silány nyeremény birtokunkba került, kisautót, nagyautót, játékkardot, indiándíszt is kaphattunk volna, 

de a lehetőség elmúlt, mert a kiszabott pénzkeretünket már elköltöttük. 

 Nagyböjt arra hív, hogy vizsgáljuk meg, milyen célelérése áll életünk középpontjában. Vizsgáljuk meg, hogy igazán fontos 

dolgokkal töltjük-e el az időnket, az életünket. Vessük össze a kapott eredményt azzal, amit Jézus vár tőlünk. Amennyiben a 

kettő között különbség van, legyen bátorság, legyen hit bennünk elfogadni, belátni azt, hogy a mi céljainkban van a hiba. 

 Mert mit kér tőlünk Jézus? Először is azt, hogy törődjünk magunkkal, törődjünk a belső, lelki világunkkal. Ismerjük meg az 

igazi értékeket és eszerint rendezzük életünket, eszerint tűzzük ki elérni kívánt céljainkat, eszerint ismerjük fel életünk 

értelmét. Egyszerű és világos az értékrend: szereteten alapul. Isten felénk áradó, végtelen szeretetén, mely lehetővé teszi 

számunkra a boldogság elérését: az üdvösséget. Csak akkor, ha képesek vagyunk befogadni, elfogadni e végtelen szeretetet. 

Csak akkor, ha képesek vagyunk arra, hogy e szeretet igézetében éljük mindennapjainkat. Csak akkor, ha képesek vagyunk 

arra, hogy ezzel a szeretettel forduljunk Isten és minden ember felé. 

 E számvetésre hív bennünket a nagyböjti időszak. Krisztussal, vagy Krisztus nélkül éltünk eddig, és ezután vele, vagy nélküle 

képzeljük el az életünket. Lehet dönteni így is, úgy is. A következményeket vállalnunk kell mindkét esetben. Mi dönthetjük el, 

hogy kiszabott időnkön belül kacatok után kutatunk és futunk, vagy hasznos dolgokat szerzünk magunknak. A kacatokat már 

másnap elfeledjük, szemétbe dobjuk, újak után nézünk, a hasznos dolgokat becsben tartjuk, őrizzük, gondozzuk. Mi döntjük el, 

hogy lábunk a Földön, szemünk az Égen, vagy lábunk és szemünk is a Földhöz köt bennünket véglegesen, reménytelenül. Az 

égre emelt tekintet mindig távlatokat nyit. Égre emelt tekintettel repülni vágyunk, felemelkedni a földről. Képesek vagyunk-e a 

szeretethez emelkedni? Képesek vagyunk-e Jézushoz emelkedni? Erre keressük a választ Húsvétig. ( ) 

 

VisszatekintŐ 

 

A 2009. évben több lelki és közösségi program adott lehetőséget arra, hogy hitünket és összetartozásunkat megéljük, 

elmélyítsük. Idézzük most fel, melyek voltak ezek.  

1. Az elmúlt év nagyböjti időszakában is megtartottuk 

immár szokásossá vált keresztúti ájtatosságainkat. Idősek, 

gyermekek, fiatalok, családok részvételével elmélkedtünk 

életünk fontos dolgain, kerestük az utunkat vissza 

Krisztushoz. 

2. A 2009. évben is az énekkar előadásában hallhattuk a 

virágvasárnapi és a nagypénteki passiót. Az énekelt 

szentírási szöveg, a dallam, egy kicsit közelebb vitte 

lelkünket Jézushoz. Az énekkar Húsvétra és az év 

folyamán is több új éneket, zsoltárt gyakorolt be, hogy 

szebbé tegyék a különféle liturgiákat. 

3. A volt eszköztárolóból a testvérek adományai révén 

Szentsírt alakítottunk ki, hogy méltó jelképe legyen 

Urunk sírjának templomunkban. 

4. Megtartottuk húsvéti szertartásainkat, ahol felavattunk az 

új Szentsírt Nagypénteken. Nagyszombaton kivittük a 

templomból Urunkat a szentségtartóban és elmondtuk a 

falunak, a világnak: Feltámadt Krisztus! Alleluja! 

5. Május hónapot ismét a Szűzanyának ajánlottuk, májusi 

litániákon kértük segítségét és imádkoztunk magunkért, 

falunkért, embertársainkért, különféle szükségben 

szenvedőkért és szándékokért. 

6. Május 13-án megtartottuk Fatimai napunkat, mely 

különleges alkalom volt az évben, hisz a már említett 

adományokból tudtunk vásárolni egy Fatimai Szűzanya 

Szobrot, melyet ünnepélyesen helyeztünk el a Szentsír 

fölött kialakított trónuson. Soha ennyi hívő nem gyűlt 

még össze fatimai napon ez ideig. 

7. Első családi napunkat június hónapban tartottuk, ahol 

Ambrus atya vendégei voltunk, aki végigkalauzolt 

bennünket Szent Márton hegyén. 

8. Jézus Szíve ünnepén Mezőkövesdre zarándokoltunk, ahol 

püspöki szentmisén vetünk részt, melyet körmenet 

követett a városban. A lelki program után megtekintettük 

a Matyó Múzeumot. 

9. Az Úrnapját körmenettel ünnepeltük hosszú idő után 

ismét körmenettel. Példás összefogással készültek a 

házaknál a ünnepi sátrak, igazán érezni lehetett, hogy 

Krisztus összefogja a benne hívőket és szeretettel árasztja 

el azokat, akik hozzá akarnak közel kerülni. 

10. A hittantábor ismét Bakonykoppányban volt, amelynek 

témája – tekintettel a Szent Pál évre – Szent Pál élete volt. 

11. Június végén augusztus elején több család dr. Kisnemes 

János atya hívására néhány napot Nagyatádon töltött, ahol 

felelevenítettük a régi emlékeket, illetőleg a jelenről és a 

jövőről beszélgettünk, valamint részt vettünk Kisnemes 

atya ünnepi szentmiséjén, ahol a családok áldásban 

részesültek. 

12. Második zarándoklatunk a jelenlegi országhatáron túlra, 

Bacsfa- Szentantalra vezetett, amely nemrégiben ismét 

feléledt Mária-kegyhely a magyar-szlovák határ 

közelében. Srankó László atya szívesen fogadott 

bennünket. A lelki program után, útban hazafelé 

megtekintettük a bősi vízlépcsőt a Dunán. 

13. Augusztusban tartottuk második családi napunkat. 

Délelőtt Bakonybélben kirándultunk, délután pedig a 

teszéri plébánián vetélkedtünk, vacsoráztunk, fociztunk.  

14. Októberben ismét Máriával imádkoztuk a rózsafüzért 

esténként a templomban. 

15. Harmadik zarándoklatunk Csatkára vezetett ebben az 

évben is szintén októberben. Szinte egyedül a miénk volt 

a kegyhely. 

16. Novemberben adventtel megkezdődtek a szombati 

gyertyagyújtások, készültünk Karácsony ünnepére. Az 

idősek műsora majd a következő alkalommal a vanyolai 

asszonykórus csodálatos éneke segített ráhangolódni az 

ünnepre. 

17. December 19. fontos nap volt sokak számára. „Élő 

betlehemessel” készültünk a karácsonyra, melyet a 

templom mellett és a plébánia udvarán tartottunk meg 

csodálatos hóesésben élő álatokkal, gyerekekkel, 

fiatalokkal, idősebbekkel. Túl a szép műsoron ismét 

megmutatta Jézus, hogy a jó érdekében végzett munka 

összefogást, szeretetet hoz közénk. 

18. Szent Család vasárnapján megáldottuk a családokat az 

igeliturgia után a templomban. 

19. A fentieken túl továbbra is működik a Rózsafüzér 

Társulat 50 taggal, minden hónapban titokcserét tartunk. 

20. Minden hónap 13-án megtartjuk engesztelő napunkat. 

21. Ez év január 1-től a ministránsok részére pontgyűjtő 

versenyt indítottunk, illetőleg novembertől kezdődően 

minden hónap utolsó szombatján ministráns gyűlést 

tartunk a sekrestyében.( ) 



2010. FEBRUÁR                                                                             IV. évfolyam 1. szám 

6/5. oldal 

AGVETŐ AGVETŐ 

Köszönetet mondok mindenkinek, aki az elmúlt év folyamán bármilyen módon segítette az egyházközség 

működését és munkáját, akár anyagi hozzájárulásával, akár a szertartások, ünnepségek, közösségi 

összejövetelek szervezésében, szerepléssel, jó tanácsokkal, saját munkájával, akár azzal, hogy imáival 

támogatott bennünket. Isten áldjon meg minden segítőkész, Isten ügyéért és a közösségért tenni kész 

testvérünket! 

Tisztelettel: 

Leitner Pál 

áll. diakónus 
 

Ministránsoknak 

1. Ha az oltár előtt állsz, 

Nem a papnak ministrálsz, 

Jézusunk van itt jelen, 

Ő figyel rád szüntelen.  

 

2. Magadat hát szedd össze, 

Kezed lábad tedd össze, 

Gyorsan járni nem szabad, 

Jó ministráns nem szalad. 

 

3. Mindent megfontoltan tégy, 

Szeleburdi sose légy, 

Ne lépj oldalt se hátra, 

Rá ne lépj a ruhádra. 

 

4. Felfelé lépj jobb lábbal, 

Ha fordulsz ne légy háttal, 

Se papnak se oltárnak, 

Lassan fordulj megvárnak. 

 

5. Hogyha ketten fordultok, 

Szembe nézzen arcotok, 

Ne bámulj, vigyázzba állj, 

Társadnak ne dirigálj. 

 

6. Ne lógasd le a fejed,  

Meg ne fordítsd a fejed, 

Ha nézni kell oldalra, 

Szemed fordítsd csak balra. 

 

7. Társadra nyugodtan várj, 

Egyszerre lépj, térdelj, állj, 

Irányít a vezető, 

Mindig csak a jobb első. 

 

8. Halkan csengess, ügyesen, 

Sekrestyében csend legyen, 

Ne ugrálj és ne mászkálj, 

Egy helyben légy, csendben várj. 

 

9. Imákat tudd pontosan, 

Mond jól szépen, hangosan, 

Hadd mondják az emberek, 

Jó ministráns a gyerek. 

 

10. Ha mindnyájan így teszünk, 

Legjobb áldást mi veszünk, 

Angyalokkal szolgálunk, 

Majd ha mennyekbe szállunk. 

 

Versek, történetek 

 

„Smirgli-testvérek” 
 

Dolgaimba belelesvén 

akadt néhány „smirgli-testvér”, 

ki szemembe mondta bátran 

leplezetlen kritikával 

(noha nem is kértem ezt én): 

„Nem vagy ám te jó keresztyén!” 

Nem kerteltek, nem falaztak, 

vád a v/ádra, mint az asztag, 

néha hátul, néha szembe, 

belekábult szív s az elme. 

Így értettem végre meg én: 

nem vagyok ám jó keresztyén! 

Nem esett jól, mit tagadnám, 

az Igazság, ámde használt. 

Le is írom: szabad hinni: 

az is testvér, aki - „smirgli”, 

s mondom, szálkát nem keresvén: 

lehet nálam jobb keresztyén. 

Füle Lajos. 

 

Mire tanít a hosszú élet? 
 

Valahol vidéken, egy Kicsi faluban élt egy idős, bölcs ember. 

Már kilencvenéves volt, de magas kora elleneié mindig 

megelégedett és boldog. Valaki egyszer így szólt hozzá. 

"Szép, hosszú életed volt!” Az öreg szívott egyet a pipáján, majd 

így felelt: 

"Csak egy napig éltem." Erre tanította meg őt a hosszú étet. 

Csak egy napig élsz: MAI 

Hogy igazán élj, ma kell élned. 

Az élet rövid, gyorsan elszalad 

Ha ma nem élsz, elveszteted a napot. 

Ne vágj keserű képet a holnap nap 

félelme és gondjai miatt, 

de ne terheld meg szívedet a tegnap 

nyomorúságával sem. 

Ma élj! 

A tegnap szép dolgaira nyugodtan gondolhatsz. 

Álmodhatsz is szép dolgokról, amelyekben 

esetleg holnap részed lehet, 

De ne vessz el sem a tegnapban, sem a holnapban! 

Ma élj! 

Minden napra pontot tenni, lapozni és másnap új oldalt kezdeni. Ha 

nem írunk pontot, reménytelenül ott ragadunk, 

Adjuk le mindén este napunk teleírt lapját 

úgy, ahogy van. 

Tegyük az Atya kezébe, akkor holnap 

Újrakezdhetjük. 

"Aki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét 

minden nap és kövessen engem"- (Lukács 9.23) 

 Csak akkor tudom minden reggel fölvenni a nap keresztjét, ha előző 

este lelettem. 

 

Ne akarj a kereszteden könnyíteni! 

 

Vándor roskad le az útszél kövére.  

Bot a kezében. Bárcsak célhoz érne !  

De nem megy tovább ! Hogyan érje el,  

ha olyan nehéz terheket cipel ?  

 

Amikor indult, erős volt és boldog.  

Azóta annyi minden összeomlott.  

Szívében ott a kérdés szüntelen :  

MÉRT LETT ILYEN AZ ÚT, ÉN ISTENEM ?!  

Ahogy így töpreng, kicsordul a könnye,  

és leperdül az útszéli göröngyre.  
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Kiadásért felel és szerkeszti:  
Leitner Pál állandó diakonus 
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Leitner Pál állandó diakonus: Tel.: 89/352-009; Mobil: 06/20/828-0735 

Aztán elcsendesedik. LEHET-E  

ILYEN CSÜGGEDT, HA ISTEN GYERMEKE ?  

Magasba emeli tekintetét.  

Ott majd megérti, amit itt nem ért.  

Fogja botját, és indul vánszorogva.  

Mintha a domboldalon kunyhó volna !  

Odaér. Bemegy. Fáradtan lefekszik.  

Elég volt már a vándorlásból estig.  

Soká eltöpreng még a bajon, hiányon,  

míg végre lassan elnyomja az álom.  

 

S magát álmában is vándornak látja,  

útban a távol mennyei hazába.  

A mennyei város ragyog feléje.  

Oda igyekszik, siet, hogy elérje.  

Kezében vándorbot, vállán keresztje.  

Vállára azt maga Isten helyezte.  

Siet örömmel. Föl ! Előre ! Föl !  

A messzi cél, mint csillag, tündököl.  

 

Hőség tikkasztja. Keresztje teher.  

Útközben néha pihennie kell.  

Kedves ház kínál pihenést neki.  

Súlyos keresztjét ott leteheti.  

S ahogy továbbindulna, mit vesz észre ?  

Tekintete ráesik egy fűrészre.  

 

- ,,Olyan súlyos keresztet cipelek.  

Jobb, ha belőle lefűrészelek"  

- mondja magában.  

- ,,De jó, hogy megtettem !  

Sokkal könnyebb !" - sóhajt elégedetten.  

 

Siet tovább. Mindjárt elfogy az út,  

s eléri a ragyogó gyöngykaput.  

Ó, már csak egy patak választja el !  

Jön-megy a partján, hídra mégse lel.  

De hirtelen eszébe jut keresztje...  

 

A túlsó partra az most híd lehetne.  

Jaj, nem ér át ! Hiába próbálgatja :  

hiányzik a lefűrészelt darabja.  

- ,,Mit tettem !" - kiált kétségbeesetten.  

- ,,Most a cél közelében kell elvesznem,  

mert keresztemet nehéznek találtam !"  

S ott áll a parton keserű önvádban.  

Azután új vándort lát közeledni,  

s mert keresztjéből nem hiányzik semmi,  

mint hídon, boldogan indulhat rajta,  

hogy átjusson békén a túlsó partra.  

 

- ,,Rálépek én is !" Reménykedni kezd :  

az ismeretlen, idegen kereszt  

hátha átsegíti. Rálép, de reccsen  

lába alatt. - ,,Jaj, Istenem, elvesztem !  

Uram, segíts !" Így sikolt, és felébred...  

 

Még a földön van. Előtte az élet.  

Csak álom volt a kín, a döbbenet.  

 

- ,,Megváltó Uram, köszönöm Neked !  

Keresztemet Te adtad, ó, ne engedd,  

hogy egy darabot is lefűrészeljek !  

Amilyennek adtad, olyan legyen !  

Te vezetsz át a szenvedéseken.  

A Te kereszted szerzett üdvösséget,  

de mivel az enyémet is kimérted,  

Te adj erőt és kegyelmet nekem,  

hordozni mindhalálig csendesen !"  

 

KEMÉNY A HARC, NEHÉZ A KERESZT TERHE.  

Nem bírom már !  

- sóhajtod csüggedezve. 

 

DE TARTS KI ! EGYSZER MEGLÁTOD, MEGÉRTED,  

hogy a KERESZTRE MIÉRT VOLT SZÜKSÉGED. 

 

Ismeretlen szerző után fordította: Túrmezei Erzsébet 

(Klesitz Imréné gyűjtéséből)

 

VIDÁM PERCEK 
- Kisfiam, mi lesz belőled, ha folyton hazudozol?! 

- Ha ügyetlenül csinálom, akkor börtöntöltelék, ha ügyesen, 
akkor meteorológus, és ha nagyon ügyes leszek, akkor 
politikus. 

*** 
- Öregem, ha néha-néha veszekszem az anyósommal, mindig 
az enyém az utolsó szó! 

- És mi az? 
- Igenis, mama! 

*** 
Két alkoholista utazik a vonaton, de ott csak ásványvizet 
árulnak. Mivel szomjasak, vesznek egy-egy üveggel. Amikor a 
szerelvény beér az alagútba. az egyikük iszik belőle. 

- Milyen? - kérdi a másik. 
- Nehogy igyál, én már megvakultam! 

*** 
A székely és a fia fát vág az erdőben. Megszólal a fiú: 

- Na, isten vele, édesapám! 
- Mi az, fiam, felém dől a fa? 

- Nem, csak nagyon unom az egészet. Hazamegyek. 
*** 

Judit vezetni tanul. Néhány óra után megkérdezi az oktatót: 
- Még mennyire van szükségem? 
- Körülbelül kettőre. 
- Még két órára? 
- Nem, két autóra! 

*•** 
- Napi fél óra sétát ajánlok - mondja az orvos a páciensének. 

- Munka elölt vagy után? Ugyanis postás vagyok. 
*** 

Két kiló vaj eltűnt a kamrából. A gazdasszony a macskára 
gyanakszik, ezért leméri az állatot. A mérleg pontosan két 
kilót mutat: 

- A vaj már megvolna, de akkor hol a macska? 
 

(Klesitz Imréné gyűjtése)

 
FEBRUÁRI PROGRAMOK: 

Minden pénteken este 6 órakor keresztút. Február 27-én, szombaton délután 4 órakor ministráns gyűlés. 


