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Max Lucado: Különleges ajándék
Pancsinelló kilépett pici házikójából, felnézett a felkelő nap által beragyogott égre, hallgatta a madarak dalát, és jókedvűen fütyörészett.
„Gyönyörű napunk van, Éli! – kiáltott fel készítőjének. Éli feltekintett és integetett neki. Az ő háza a legmagasabb dombon állt, de elég közel
ahhoz, hogy láthassa és hallhassa a famanókat, akiket készített.
„Vedd úgy, hogy ez egy ajándék!” – szólt vissza Pancsinellónak, majd bement a műhelyébe.
Amikor Pancsinelló kinyitotta a postaládáját, egy piros csomagot talált benne.
„Hűha, ez meg micsoda?
Csak nem ajándékot kaptam?” Gyorsan kicsomagolta.
„Egy kalapács! Nagyon szeretem a kalapácsokat!
De vajon ki adhatta?”
Kinézett az utcára, jobbra is, balra is, de senkit sem látott. Nem messze, egy másik házikóban Lúcia, Pancsinelló barátja is ugyanezt kérdezte
magában:
„Ki adta nekem ezt a gyönyörű ajándékot?” Közben levette a bejárati ajtó mellett talált doboz tetejét. „Egy ecset, meg egy festékkészlet!
De vajon ki tudhatta, hogy én úgy szeretek festeni?!”
Fafejű és Forgács Lúcia szomszédságában éltek. Ők meg az ágyuk szélén találtak ajándékokat.
„De szuper! Köszi, Fafejű!” – lelkendezett Forgács.
„Nem tőlem van” – mondta Fafejű, majd megkérdezte:
„Ezt te adtad nekem?” Közben magasra emelt egy sárga masnis zöld dobozt.
„Én ugyan nem. De bontsuk már ki őket!”
„Varrókészlet!” – kiáltotta Fafejű, és egyik kezével egy tűt, másikkal pedig egy spulni cérnát emelt magasra.
„Úgy szeretek varrni!” Forgács is nagyon izgatott volt:
„Egy gitár! De jó, hogy tudok gitározni! Szerinted ki adta nekünk az ajándékokat?”
„És vajon miért adta?” – firtatta tovább Fafejű. De nem csak Forgács és Fafejű volt kíváncsi.
Henrik, a pék, büszkén szólt oda feleségének:
"Nézd csak, egy új fakanál!" A virágkötő Viola egy
gyönyörű vázát talált a küszöbön. Még a polgármesterék is kaptak ajándékot!
"Nézd már, egy vödör kisseprűvel!" mondta ragyogó ábrázattal a polgármester.
"Nagyon szeretek tisztogatni. Mert amikor még kicsi voltam... "
"Na, én meg nem" - szakította félbe a felesége. "Ki nem állhatok takarítani. Úgyhogy ez az ajándék biztosan neked szól!"
"Ez viszont neked!" - szólt a férj, miközben valamit kiemelt a doboz mélyéről.
"Egy könyv! - Történetek kismanóknak. Még ilyet! Kitől lehet?" - csodálkozott az asszonyság.
"Fogalmam sincs" - mondta a polgármester, és közben az ablakhoz ment. Kinézett kétszintes házuk emeleti szobájából.
"De látok odalent néhány kis famanót, akinek jól jönne most egy mese."
Egy nagyon fáradt famanó-család volt odalent. Az apuka és az anyuka egy kocsinak támaszkodott. A három vacogó, szomorú kicsi pedig a
kocsi hátuljában bújt meg. Mire a polgármester és a felesége leért hozzájuk, néhány famanó már körülvette őket. Ugyanis Pancs, Lúcia,
Forgács és Fafejű behozta az ajándékát a faluba, azt remélve, hogy megtalálják az ajándékozót. De amikor meglátták a kocsit, lepakolták az
ajándékokat, és már el is feledkeztek róluk. "Mi történt?" - kérdezte Lúcia a családfőtől.
"Minden rosszul sült el" - válaszolt az apuka. "Az egyik kocsikerék eltört, miközben a hídon átjöttünk."
"Amikor a kerék eltört, a kocsi megdőlt - folytatta-, és az összes ruhánk a folyóba esett. Az esőben teljesen elázott az ennivalónk. Fáradtak és
éhesek vagyunk, meg koszosak. " "Hová mentek?" "Élihez jöttünk, nagyon messziről" - mondta az anyuka. "De nem hiszem, hogy eljutunk
hozzá. Túl fáradtak vagyunk, és nagyon éhesek... " Hangja elcsuklott, és fejét szomorúan hajtotta le. Néhány pillanatig senki nem szólt
semmit. Senki nem tudta, mit is mondhatna. Aztán Pancsinellónak eszébe jutott valami. Barátai felé fordulva kijelentette: "Igazán segíthetnénk
nekik Élihez jutni!" "Tényleg" – mondták egyetértéssel, és az összes famanó megrohamozta a törött kereket. Forgács és Fafejű próbálta
levenni, de meg sem moccant. "Majd én!" - jelentette ki Henrik, a pék. Ám amikor Henrik megrántotta a kereket, az kettétört. "Látja, mit
csinált? Inkább engedjen ide engem!" mondta a polgármester megrovóan. De amikor felemelte, a kerék apró darabjaira hullott.
Ez így nem lesz jó, gondolta Pancsinelló. De nem tudta, mit tehetne. "Nagyon fázunk, és éhesek vagyunk"- sóhajtozott az anyuka. "Hát nekem
vannak ruháim!" - mondta Henrik, és már futott is haza.
"Én meg tudok főzni!" - kiáltotta a polgármesterné, mire a férje nagyot nézett. Az asszony elindult
hazafelé, de még visszaszólt: "Igen, valaha főztem. Egyszer. Jó régen. Legalábbis segítettem valakinek a főzésben. De azért megpróbálhatom...
" De nem tudott ám főzni. Megégett kenyérrel és hideg levessel tért vissza. Henrik meg hozott ugyan ruhákat, de nem lettek jók senkire a
családban. Az ő alacsony, tömzsi testére voltak szabva. Ez így nem lesz jó, gondolta Pancsinelló újból. De nem tudta, mit tehetne. Senki sem
tudta. A család még mindig vacogott, és hangosan korgott a gyomruk.
Ráadásul a famanók elkezdtek vitatkozni egymással.
"Ehetetlen a főztöd!" - mondta Forgács a polgármester feleségének.
"A te kereked meg nem működik!" – vágott vissza az asszony.
Amikor Lúcia ezen kuncogni kezdett, Forgács leszidta:
"Te meg még segíteni se próbáltál!"
"Mert nem tudom, mit tehetnék."
"Mi sem tudjuk. Pont ez a baj" - mondta Pancsinelló, majd lehuppant egy dobozra, és a térdére könyökölve gondolkodni kezdett:
"Valami nem stimmel."
Néma csend lett. "Persze, hogy nem" – mondta Lúcia egyetértően.
"De mit tegyünk?"
Hirtelen felcsillant Pancs szeme. Reményteljes hangon szólalt meg:
"Tudom már! Menjünk, kérdezzük meg Élit!"
Ez az ötlet mindenkinek tetszett. Így aztán elindultak, fel a dombra, Éli műhelyéhez. Pancsinelló kopogott a nagy faajtón. Éli kinyitotta. Rajta
volt a köténye. Széles mosollyal fogadta kis látogatóit.
"Szervusztok, barátaim!" - mondta, és közben leült a ház előtti kis padra.
"Mit segíthetek nektek?"
Beszámoltak neki az utazó családról. Mikor szóba került, hogy eltört az egyik kocsikerék, Éli bólogatva mondta:
"Tudom."
Amikor elmesélték készítőjüknek, hogy a víz elvitte a család ruháit, és odalett az ennivalójuk is, megint csak bólogatott:
"Tudom."
"Hozzád tartanak!" - tette még hozzá Lúcia.
"Tudom" - mondta Éli mosolyogva.
"Tudod?!?" - kérdezett vissza Lúcia.
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„Igen"
"Tudtad, hogy jönnek hozzád?"
Megint csak bólintott. Lúcia Pancsra nézett. Pancs meg a többiekre. Aztán mindenki Élire nézett, és egyszerre kérdezték:
"Akkor miért nem segítettél rajtuk?"
"Segítettem."
A famanók nem értették.
"Segítettél?!? Mit segítettél?!?"
"Odaküldtelek titeket."
"Minket?!"
"Igen, titeket. Bevezettem őket a faluba, hogy segíteni tudjatok nekik."
Egy pillanatig néma csend volt. Majd Pancsinelló megszólalt:
"Pont ez a baj, Éli. Szeretnénk segíteni, de nem tudjuk, hogyan. A kerék eltört, a család még mindig fázik, és az ennivaló azóta is ehetetlen."
Még a polgármesterné is egyetértően bólogatott.
"Úgy tűnik nekem, hogy mindenki tenni szeretne valamit, de senki nem azt teszi, amit kellene" - mondta Éli.
"Micsoda?!?" - kérdezte Forgács és Fafejű egyszerre.
"Próbáljátok meg, hogy mindenki csinálja azt, amit a legjobban tud!"
A famanók eltűnődtek. Mit is jelenthet ez?!?
"Azt kell csinálnotok, amit a legjobban tudtok!" - ismételte meg. Majd megkérdezte:
"Ugye vannak ajándékaitok?"
Először senki nem szólt semmit. Majd Pancsinelló észbe kapott:
"Igen, persze! Nekem van egy kalapácsom!"
"Nekem meg egy gitárom!" - szólalt meg Forgács is.
"Én meg cérnát és tűt kaptam valakitől!" - tette hozzá Fafejű.
A famanók egyenként felsorolták, hogy ki mit kapott, és akkor Lúcia hirtelen rájött valamire. Rögtön meg is kérdezte a mestertől:
"Tőled kaptuk azokat az ajándékokat, Éli?"
Ő mosolyogva bólogatott, és így szólt:
"Használjátok az ajándékokat, amit adtam nektek! Ne azzal próbáljatok segíteni, amitek nincs! Azt kell tennetek, amit a legjobban tudtok!"
Hazafelé már sokkal jobban érezték magukat. Egyenesen oda mentek, ahol az ajándékok hevertek. Pancsinelló fogta a kalapácsát, és a kocsira
nézve boldogan kiáltotta:
"Ezzel meg tudom javítani a kereket!"
Forgács fogta a tűt és cérnát, és bejelentette:
"Itt az ideje, hogy nekilássak varrni."
Henrik, a pék, nekiállt főzni az új fakanállal. A polgármester letisztogatta a kocsit a kisseprűvel, Lúcia meg kifestette az új ecsettel. Amíg a
család jóízűen megette a pék főztjét, Forgács is elkészült az új ruhákkal. Közben a polgármesterné felolvasott a gyerekeknek, Fafejű meg
énekelt pár dalt a gitárjával. De nem sokáig hallgatták, mert olyan fáradtak voltak, hogy hamarosan elaludtak. A famanók megegyeztek, hogy
másnap reggel megint találkozni fognak, és elkísérik Élihez az utazókat.
Alighogy a nap felkelt, vidám famanók kis csoportja ment felfelé a domboldalon a csillogó-villogó kocsival. A madarak énekeltek, a famanók
mosolyogtak. Éli örömmel fogadta a kis társaságot.
"Úgy látom, jó munkát végeztetek!" - mondta.
"Bizony ám, Éli!" - válaszolt Pancsinelló lelkesen.
"Köszönjük az ajándékokat! Tudsz esetleg másról is, akinek szüksége van a segítségünkre?"

Kedves Gyerekek!
Ha tetszett a történet, rajzoljatok róla egy szép képet,
és adjátok le a sekrestyében Zoli atyának vagy Márkónak.
A legszebb rajzokat a gyermekmisén meglepetéssel jutalmazzuk.
S z a b ó

Ka k a s

S z i l v i a

Mikulás mese
Mikulás ünnepe előtti napon, Mikulás bácsi kér az Ajándékok Angyalától mindenfélét és megtölti óriási
zsákját minden földi jóval. Tesz bele az Angyal almát, diót, mogyorót, cukrot. Mikulás apó útközben
leszakít néhány ágat virgácsnak, s azt is beledugja a zsákjába! Amikor tele a zsák elindul.
Gyönyörű, rénszarvasok által vontatott csillogó szánkóba ül, és azon siklik le a földre. Útja a sok fehér
felhőn keresztül olyan mintha csak a nagy hómezőkön át vonulna. Puhán simul a szántalpak alá a
gomolygó felhő és hip-hop Mikulás apó, már le is ért a földre. Ezalatt a földön készülődnek a gyerekek a
Mikulás fogadására. Többek között Peti és Piri is. Tisztítják a cipőjüket szép fényesre, hogy biztosan
megtetsszen a Mikulásnak, amikor benéz az ablakukon.
A kislány figyelmezteti Petit:„ Jó lenne, ha bocsánatot kérnél Anyutól, mert reggel már megint rossz
voltál.” Peti azonban megrántotta a vállát:”Ó, azt Anyuka már régen megbocsátotta, nem is emlékszik
már rá.”
A Mikulás már a földön folytatta útját. A házak fényes ablakszemei érdeklődve követik merre is megy
kihez is kopogtat be? Mindegyik ablakban cipő, csizma. Mikulás bácsi a falu első házába kopogtat, s
utána benyit, itt lakik Peti és Piri a szüleikkel.
Nagy a riadalom a gyerekek között, amikor meglátják a Mikulást. Eddig sohase jött be, hanem csak
beletette az ajándékokat a cipőkbe és továbbment. Leült a Mikulás és szólította a két gyereket. Piri jól
felelt, imádkozott, könyve, füzete rendben volt és Édesanyja is megdicsérte. Ezután Petire került a sor.
No itt már gondok adódtak. Igen sok volt rá a panasz, és ha Anyuka nem kérleli a Mikulást még a
zsákjába is dugja és elviszi, -ami mint tudjuk- a rossz gyerekek büntetése ilyentájt. Na, de így is igen
súlyos büntetés várt rá, mert míg testvére minden széépet és jót kapott addig ő semmit sem, csak egy
fenyegetést: Ha karácsonyig nem javul meg, akkor a Jézuska is meg fog róla feledkezni az
ajándékosztáskor.
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Ezzel az intelemmel ment el a Mikulás és tovább járta a falut. Ahol nem volt különösebb mondanivalója
ott csak betette az ajándékot a fényesre tisztított cipőkbe, csizmákba. Nem feledkezett meg az ilyenkor
éhező, fázó madárkákról sem, amikor már minden ajándékot kiosztott a falu végén kirázta a zsákját.
Annyi morzsa volt benne, hogy a madárkák egy hétig is jóllaktak belőleEzalatt Peti otthon sírt keservesen .Mindenkitől bocsánatot kért, és minden jót megfogadott. A testvére
Pirike megsajnálta és megosztotta vele a kapott ajándékokat, amit a Mikulástól kapott. Peti
szégyenkezve fogadott el egy kis csokoládét és megígérte, hogy ezután nem fog verekedni,
durváskodni, ahogy eddig is tette. Be is tartotta szavát, igen jól viselkedett és nagyon várta a
karácsonyt testvérével együtt.
Mikulás apó hazatért a mennybe, szálláshelyére és jelentést tett Jézuskának az útjáról. Elmesélte
melyik gyerek mit ígért meg, Petiről külön is beszámolt, megemlítve, hogy milyen gondosan betartja az
ígéreteit. Jézuska mosolyogva, örömmel hallgatta kedves püspökének szavait, mert a szép
cselekedeteknek és a bűnösök megtérésének egyformán örült.

2013. decemberi imaszándékok
Általános szándék: Hogy azok a gyermekek, akik áldozatai a cserbenhagyásnak és minden fajta
erőszaknak, megtalálhassák azt a szeretetet és védelmet, amelyre szükségük van.
Sokféle szenvedés ér ártatlan gyermekeket, akikért a pápa szándéka szerint e hónapban imádkozunk.
Ezek közül az alábbiakban különösen fel szeretném hívni a figyelmet az utcagyerekekre, akik a
szegények között is a legszegényebbek. Utcagyereknek azokat a kiskorúakat hívják, akiknek nincs
családjuk, vagy akiket családjuk elhagyott, ezért lakásuk sincs, hanem az utcákon élik le életüket, az
utcákon alszanak, és az utcákon próbálnak különböző módokon pénzt keresni, hogy éhen ne haljanak. A
statisztikák szerint az egész földön több mint 100 millió ilyen utcagyerek él: Latin Amerikában körülbelül
40 millió, Ázsiában körülbelül 25 millió, Európa különböző országaiban pedig összesen szintén 25 millió.
Ezek a gyerek védtelenül tengetik életüket, kihasználják őket, alultápláltak és sokszor erőszakos
cselekedeteknek esnek áldozatul. Drogkereskedők vagy bordélyfenntartók könnyű prédájává lesznek.
Missziós szándék: Hogy a keresztények, megvilágosítva a megtestesült Ige fényétől, készítsék elő az
emberiséget az Üdvözítő érkezésére.
Az ádventi időszakban a keresztények örömmel készülnek Jézus születésének ünneplésére. Van
azonban sok olyan ember is a világon, akik nem osztják velünk ezt az örömteli várakozást. Őértük is, és
az ő üdvösségükért is született, halt meg és támadt fel Jézus, az Isten Fia. Mit tehetnénk, hogy ők is
felismerjék Őt és részesedjenek az Ő örömében? Jézus Krisztus első és legnagyobb ajándéka, a Biblia és
az Egyház tanítása szerint, maga a Szentlélek. Őt mondhatjuk a megtestesült Ige fényének, hiszen az
egyházi ének őt „boldogságos fény”-nek, „lelkünk édes vendégének” nevezi. A bennünk lakozó és
bennünket megvilágosító Szentléleknek pedig van egy gyümölcse, amelyről Pál apostol a Galatákhoz írt
levélben beszél: „A Lélek gyümölcse pedig a szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság,
hűség, szelídég, önmegtartóztatás.” (5,22)

Istenünkhöz Szentatyánkért
Tiltott édenkertből gyümölcsöt szemlesütve ellopni bűn, mint szentmisén vétekkel oltárnál megáldozni.
Isten előtt hazudni, vallani az egykeresztséget várni a feloldozást, nem hagyni semmilyen kétséget.
Ember, kit a Mindenható teremtett egy marék sárból, törtetsz célodért, vágy valótlan, világod, mi lesz sorsod?
Hittel küzdeni, bősz gonosz nélkül szerényen boldogulni,hajlékodban egy tányér áldott ételt elfogyasztani.
Ő a mi Pápánk a Szentatyánk Ferenc az üdvösségünk, milliók védnöke sivatagban oázist ad nekünk.
E földön van-e nemesebb vagy jobb mint az ő jelleme? Ki oly puritán, szeretet szíve-lelke bölcs elméje.
Áld meg Istenünk földi helytartód keresztények őrét,adj lelki erőt neki, óvd meg a testben egészségét!
Bűneink felett megbocsájtást, elesetteknek reményt, sötét égbolt leple alatt pislákoló nem múló fényt!
Varga Ferenc
Siklós, 2013.november 27-én
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Decemberi programjaink:
December 1. Vasárnap

16 óra Szentmise Kisharsányban.
16 óra 30 perc Rózsafüzér titokcsere és szentségimádás.

December 2. Hétfő
19 óra a Katekumen csoport összejövetele a plébánián.
December 5. Csütörtök Elsőcsütörtök, reggel 6 órakor szentmise az Oltáriszentség tiszteletére és
szentségimádás.
December 6. Péntek
Elsőpéntek, reggel 6 órakor szentségbetétel és litánia.
18.00 Szentmise a rózsafüzér társulat élő és elhunyt tagjaiért.
16 óra 30 perctől-19 óráig Gyerekklub a siklósi plébánián.
December 7. Szombat
14 óra Imaóra a templomban.
15 óra Szentmise a fatimai Szűzanya tiszteletére.
December 8. Vasárnap 16 órakor gyerekmise Siklóson.
A szentmise előtt 15 óra 30 perctől Mikulást-váró összejövetel
a templomban.
December 9. Hétfő
19 órától Testületi ülés a plébánián.
December 11. Szerda
18 óra 45 perc Bibliaóra a plébánián.
December 13. Péntek
Zarándoklat a Havihegyre Máger Róbert egyházmegyei jegyző,püspöki
szertartó, havihegyi temploigazgató úr meghívása alapján.
A délelőtt 9 órakor kezdődő szentmisén veszünk részt.
16 óra 30 perctől-19 óráig Gyerekklub a máriagyűdi plébánián.
December 16. Vasárnap 15 óra Szentmise Nagytótfaluban.
December 20. Péntek
16 óra 30 perctől-19 óráig Gyerekklub a siklósi plébánián.
December 21. Szombat 18 óra A szentmisére érkezik a Betlehemi láng.
December 22. Vasárnap 18 órakor Görög Katolikus Szentmise lesz a templomban.
15 órakor szentmise Kistapolcán.
17 órától Bodogán László parókus úr gyóntat a templomban.
December 24. Kedd
16 órakor Pásztorjáték Siklóson.
17 órakor mise Nagytótfaluban.
22 órakor mise Nagyharsányban.
24 órakor éjféli mise Siklóson.
December 25. Szerda
15 óra Szentmise Kistapolcán.
December 26. Csütörtök Szent István diákonus és vértanú ünnepe-Karácsony második napja
15 óra Szentmise Kisharsányban.
December 27. Péntek
Szent János apostol ünnepe-Borszentelés a 18 órai szentmise keretében.
December 28. Szombat 15 óra 30 perctől Szeretetláng imaóra a templomban.
19 órától Taize-i imaóra a siklósi templomban.
December 29. Vasárnap A Szent Család Ünnepe.
A reggel 8 óra 30 perckor kezdődő szentmisében áldjuk meg a jubiláló
házaspárokat.
15:00 Szentmise Kistapolcán.
December 30. Hétfő
Év végi hálaadó túra.(9-16 óráig)
December 31. Kedd
18 órakor Hálaadó szentmise Siklóson.

2012.december 21-én (szombat)
18 órakor kerül sor a betlehemi láng fogadására a templomban.
2012.december 30-án (hétfő)
Indulás 9 órakor a siklósi buszpályaudvartól. A Tenkes tető keresztnél találkozunk a környékből
jövőkkel. Tarisznyából étkezés, szalonnasütés stb. Majd indulás tovább a Máriagyűdi kegytemplomba,
ahol 14 órakor kezdődik a szentmise. Visszaérkezés Siklósra kb. 16 óra körül.
Kanizsai Dorottya cserkészcsapat nevében:
Tóth János

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