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Oscar Wilde: A Boldog Herceg(Mese)

Egy oszlop tetején, magasan a város tetején állt a boldog herceg szobra. Tetőtől talpig arany borította 
vékony finom levelekben, két ragyogó zafír volt a szeme, s hatalmas rubint piroslott a kardja 
markolatán. Nem hiába csodálta mindenki. – Legalább olyan szép, mint egy szélkakas – jegyezte meg az 
egyik városi tanácsos, aki szerette volna, ha híre megy művészi ízlésének -, csakhogy nincs annyi 
haszna tette hozzá nehogy az emberek azt higgyék, hiányzik belőle a gyakorlati érzék, mert az aztán 
nem hiányzott. – Bár olyan lennél mint a boldog herceg! – sóhajtott fel a józan anya, mert nyafogott neki 
a kisfia, hogy hozza le neki a csillagokat. – A boldog hercegnek még álmában sem jut eszében, hogy 
nyafogjon valamiért. – Örülök, hogy akad legalább egy lény a világon, aki tökéletesen boldog – 
dünnyögte a csalódott férfi, amint a csodálatos szobrot bámulta. – Olyan mint egy angyal – mondták az 
árva gyerekek amikor kiléptek a székesegyházból ragyogó skarlátvörös kabátban és tiszta fehér 
kötényben. – Honnan tudjátok? – kérdezte a számtantanár. – Sose láttatok angyalt. – Dehogynem, 
álmunkban – válaszolták a gyerekek, és a számtantanár összeráncolta a homlokát, és nagyon szigorú 
arcot vágott, mert nem helyeselte ha a gyerekek álmodnak.

Egy éjszaka elszállt a város fölött egy kis fecske. Társai már hat hete útnak indultak Egyiptomba, de ő 
hátramaradt... 

Szállt, szállt egész nap, és estére megérkezett a városba. – Hol töltsem az éjszakát? – kérdezte. – 
Remélem, felkészültek a fogadásomra. Ekkor megpillantotta a szobrot az oszlop tetején. – Itt fogok 
megszállni – kiáltott fel -, pompás ez a hely, járja a friss levegő is. – És leereszkedett egyenesen a boldog 
herceg lába elé. – Arany a hálószobám – mondta magának halkan, amint körülpillantott, és aludni 
készült, de alig dugta a fejét a szárnya alá, rápottyant egy vízcsepp. – Milyen különös! – kiáltott fel. – 
Egyetlen felhő sincs az égen, tisztán ragyognak a csillagok és mégis esik. Bizony szörnyű az éghajlat itt 
Észak-Európában.  Akkor ismét ráhullott egy csepp. – Mi haszna van egy ilyen szobornak, ha még az 
esőtől sem véd meg! – kérdezte. – Keresnem kell egy jó fedeles kéményt – és elhatározta, hogy 
továbbszáll. De mielőtt szétnyitotta volna a szárnyait, ráhullott a harmadik csepp. Ekkor felnézett és 
látta – de jaj, mit is látott? A boldog herceg szeme könnyben úszott, és a könnyek végigcsorogtak arany 
orcáján. És a holdfényben olyan gyönyörű volt az arca, hogy a kis fecskét elöntötte a szánalom. – Ki vagy 
te? – kérdezte. – Én vagyok a boldog herceg. – Miért sírsz akkor? – kérdezte a fecske. – Teljesen 
átáztattak a könnyeid. – Míg éltem és emberi szívem volt – felelte a szobor -, azt se tudtam, mi a könny, 
mert a Gondtalanság Palotájában laktam, ahova nem léphet be a szomorúság. Nappal a kertben 
játszottam társaimmal, este pedig a Nagy Teremben én nyitottam meg a táncot. A kertet magas fal vette 
körül, de nekem eszembe sem jutott megkérdezni, hogy mi van a falon túl, olyan szép volt odabenn 
minden. Az udvaroncaim boldog hercegnek neveztek, és én csakugyan boldog voltam, ha az öröm 
boldogság. Így éltem és így haltam meg. És most, hogy holt vagyok, ideállítottak olyan magasra, hogy 
látnom kell a város minden szörnyűségét és nyomorúságát, és bár a szívem ólomból van, mást sem 
csinálok, csak sírok. – Úgy, hát belül nem is arany? – jegyezte meg magában a fecske. De udvariasabb 
volt annál, semhogy kimondjon egy ilyen személyes természetű észrevételt. – Messze innen – folytatta 
mély, zengő hangon a szobor -, jó messze valamelyik kis utcában áll egy szomorú ház. Ablaka éppen 
nyitva van, és én egy asszonyt látok odabenn, amint az asztal mellett ül. Arca keskeny és megviselt, 
keze durva és vörös, telis-tele tűszúrással, mert az asszony varrónő. Golgotavirágokat hímez éppen egy 
atlaszruhára, amelyet a királyné legkedvesebb udvarhölgye visel majd a legközelebbi udvari bálon. A 
szoba sarkában, az ágyon betegen fekszik a kisfia. Lázas, és narancsot kér. De az édesanyja nem tud 
mást adni neki, csak vizet, s így a kisfiú sír. Fecském, fecském, kicsi fecském, nem vinnéd-e el neki a 
rubintot a kardom markolatából? Lábamat ehhez a talapzathoz erősítették, magam nem tudok 
mozdulni. – Engem várnak már Egyiptomban – mondta a fecske. – Társaim föl-le cikáznak a Nílus fölött, 
és beszélgetnek a nagy lótuszvirágokkal. Hamarosan elpihennek a nagy király piramisában. Ott fekszik 
a király is, festett koporsóban. Sárga vászonba burkolták, és bebalzsamozták fűszerekkel. 

A nyakában halványzöld jáde-lánc van, és a keze mint a száraz levél. – Fecském, fecském, kicsi fecském 
– mondta a herceg -, várhatnál-e még egy éjszakát, lennél-e a követem? A kisfiú olyan szomjas, és az 
édesanyja olyan szomorú. – Ha meggondolom, én nem is szeretem a fiukat – felelte a fecske. – Múlt 
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Kedves Gyerekek!

H a  t e t s z e t t  a  t ö r t é n e t ,  r a j z o l j a t o k  r ó l a  e g y  s z é p  k é p e t ,  
és  adjátok  le  a  sekrestyében Zo l i  a tyának  vagy  Márkónak.
A legszebb rajzokat a gyermekmisén meglepetéssel jutalmazzuk.
   
      S z a b ó - K a k a s  S z i l v i a

 nyáron, amikor a folyó mellett tanyáztam, volt ott két durva kölyök, a molnár fiai, akik unos-untalan 
kővel hajigáltak. Persze, nem találtak el, mi fecskék sebesebben repülünk annál, és az én famíliám 
különösen híres a gyorsaságáról, hanem azért ez tiszteletlenség volt. De a boldog herceg úgy 
elszomorodott, hogy a kis fecske megsajnálta. – Bár nagyon hideg van – mondta -, egy éjszakára mégis 
maradok és a követed leszek. – Köszönöm kicsi fecske – mondta a herceg. Így aztán a fecske kicsípte a 
nagy rubintot a herceg kardjából és a csőrébe fogva a tetők fölé emelkedett. Elszállt a székesegyház 
tornya mellett ahol az angyalok fehér márványszobrai állnak. Elérkezett ahhoz a szomorú házhoz és 
benézett. A kisfiú lázasan hánykolódott az ágyban, anyját pedig a fáradságtól elnyomta az álom. 
Beröpült hát a szobába, és letette az asztalra, az asszony gyűszűje mellé a nagy rubintot. Aztán 
gyengéden körülrepülte az ágyat, és szárnyával legyezgette a kisfiú homlokát. – Milyen jó hűvös van – 
mondta a kisfiú -, most már meg fogok gyógyulni – és édes álomba merült. Akkor a fecske visszaszállt a 
boldog herceghez és elmondta mit végzett. – Furcsa – jegyezte meg -, csöppet se fázom – pedig 
meglehetősen hideg van. – Mert jót cselekedtél, azért – mondta a herceg. A kis fecske elgondolkozott 
ezen és aztán elaludt. A gondolkozás ugyanis mindig elálmosította.  (Folytatjuk)

Hálaadás Istennek

A nemzet a magyar írásban üzent, nem csalással elég volt.
Az üszök fertő a góc táptalaja, lélekben már nem hatott.
Júdások álnok csókja büdös szájjal hazugságban undort hoz,
a nép e drága, kitartó szenvedett böjtölt már nem álmodoz!

Hajnal pirkadása hirdeti a felkelő Nap sugarait,
ezredév felemelkedését e hon világnak vándorait.
Gyötörtek bennünket, ki tudja hány alattomos ellenség?
Védelmezett Búvár Kund, Rákóczi-Kossuth, és mennyei szentség.

Székelyek szablyái Kárpátok hadútján hazáért őrködtek,
Fülek várát labanctól okos kurucok csellel bevettek.
Levertek árulással néha bennünket, de soha nem győztek,
zsigereikben a dac, a becsület, szószólója e népnek.

Bensőmnek e Vasárnap hálaadás lett kegyes Istenemnek,
István király, Szűzanya, ők fönt a mennyből óvva segítenek.
Áldd meg e nemzetet Teremtőnk, békét fénysugarat adj nekünk,
gyarlók vagyunk, alázattal kérlek, bocsásd meg vétkünket, bűnünk!

Balra van a szívem, de lelkem hitem jobbra fáradt testemben,
mint öreg tölgy ki makkját csendesen hullatja őszi erdőben,
féktelen folyó mi medréből habzó tajtékával áradva,
mint kisded ki édesanyja ölében szebb jövőről álmodna.

Varga Ferenc  Siklós,2014. Április 7-én
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Májusi Litániák

Általában minden templomban van litánia május havában, mert ez Mária-hava. Sok-sok prédikáció is 
elhangzik ilyenkor Mária tiszteletünkből fakadóan. Íme az egyik, ami Szegeden hangzott el és a témája 
is nagyon aktuális.

SZENTOLVASÓ KIRÁLYNÉJA (Részlet)

Krisztusban kedves testvérek!

A mai elmélkedésünk témája: Szentolvasó Királynéja. Első hallásra rögtön a fatimai Mária-jelenések 
jutnak eszembe. Az utolsó jelenésen 1917-ben Mária így mutatkozott be a látnokoknak. 

A rózsafüzér minden szent életében kiemelkedő helyet foglal el. Ez a megszentelődés egyik hiteles útja. 
Nem véletlen, hogy II. János Pál pápa és még sok elődje is oly annyira ajánlja az imádkozását. 
Szentatyánk egy élményét így fogalmazza: „A rózsafűzér elkísért engem örömben és próbatétekben 
egyaránt. Sok-sok gondomat bíztam rá és mindig bátorítást találtam benne.” Úgy gondolom, hogy ezt 
mi is bátran kimondhatjuk.
Ennek az imádságnak csodálatos az egyszerűsége és mélysége. Az Üdvözlégy szavainak mondása 
közben elvonulnak lelki szemeink előtt Jézus életének fő eseményei. Eleven közösségbe kapcsolnak 
Jézussal az Ő Anyjának szívén keresztül. Tehát a rózsafüzér mondása nem más, mint Krisztus arcának 
szemlélése Máriával.
 
E szemlélődés közben az emberi élet főeseményei vonulnak el szemeink előtt: a gyermekkor, a 
felnőttkor, a szenvedés, a halál és a halál utáni eszkatológikus (dicsőséges) egyház és élet, mely a véget 
nem érő boldogságot adja, így segít minket felkészíteni az életre. Fel kell figyelnünk arra is, hogy a 
rózsafüzér a feszületre irányul: attól indul és ahhoz érkezik, ahogyan az imádkozás is. Hiszen 
Krisztusban összpontosul a hívők élete és imádsága.

VI. Pál pápa szavaival élve: „Ez az imádság nemcsak NEM ellenkezik a liturgiával, hanem segíti, hiszen 
jól bevezeti és visszhangozza azt, amikor hozzájárul ahhoz, hogy a liturgiát a bensőséges részesedés 
teljességében éljék át, és a mindennapi életben megteremjék gyümölcseit.”
Mária Fatimában a következőt kéri: „Imádkozzátok a rózsafüzért, hogy kieszközöljétek a békét”! Most 
ebben a békétlen, zűrzavarokkal teli világban különösen is kérnünk kell Istentől a béke ajándékát. 
Szentatyánk és elődei is úgy ajánlják a rózsafüzért, mint a békéért szóló imát. Fatimában maga a 
Szűzanya is ezt teszi. A rózsafüzér újra felfedezése azt jelenti, hogy elmerülünk Krisztus 
misztériumának szemlélésében, aki „a mi békénk”, mert amint a Szentírásban azt olvassuk „a két népet 
eggyé tette és a közéjük emelt válaszfalat ledöntötte, tudniillik az ellenségeskedést” (Ef. 2,14). 

Hasonlóan imádságot sürget korunk egy másik kritikus területe: a család, a társadalom sejtje, melyet 
egyre erősebben támadnak bomlasztó erők. A rózsafüzér imádkozásának sürgetése a keresztény 
családokban hatékony segítséget kínál a korunkat jellemző krízis pusztító hatásának megfékezésére. Itt 
megemlítem példának Boldog  Batthyány-Strattmann Lászlót, aki családjával minden nap elmondta ezt 
az imádságot.

Piatrik István

2014. májusi imaszándékok

Egyetemes imaszándék: (Hírközlés) Hogy a hírközlési eszközök az igazság 
és a béke szolgálatának eszközei legyenek.

Az evangelizálásért végzett imaszándék: (Mária vezetése) 
Hogy Mária, az evangelizálás csillaga vezesse az egyház küldetését Krisztus minden 
nemzetnek szóló hirdetésében.

Országos templomi gyűjtés

Legutóbb a szentföldi keresztények megsegítésére volt országos templomi gyűjtés.
Plébániánkon erre a célra 18 000 forint gyűlt össze.
Adományaikat a Gondviselés ezerszeresen fizesse vissza!
           Dohány Zoltán
                                                                                         plébános
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Májusi programjaink:

Május 1. Csütörtök 

Május 2. Péntek
       
Május 3. Szombat 
 

Május 4. Vasárnap                                                   

Május 5. Hétfő          

Május 7. Szerda        

Május 11. Vasárnap  

Május 12. Hétfő 
       
Május 17. Szombat
     
Május 18. Vasárnap       
                                          

Május 21. Szerda  
 
Május 24. Szombat 
 
Május 25. Vasárnap 

Május 31. Szombat  

6 óra   Szentmise az Oltáriszentség tiszteletére.

18 óra  Szentmise  a rózsafüzér társulat élő és elhunyt tagjaiért.

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

16 óra  Szentmise Kisharsányban.
16 óra 30 perc Rózsafüzér titokcsere és szentségimádás.
                                              
6 óra Tóth János zarándokmiséje.
18 óra Jószándékra lesz a szentmise.
19 óra a Katekumen csoport találkozója a plébánián.

18 óra 45 perc Bibliaóra a siklósi plébánián. 

16 óra Gyerekmise.

19 óra Testületi ülés a plébánián. 

Pécs-Máriagyűdi Egyházmegyei Gyalogos Zarándoklat.

11 óra 30 perc Elsőáldozás Nagyharsányban.
15 óra Szentmise Nagytótfaluban.
                                          
18 óra 45 perc Bibliaóra a siklósi plébánián. 

15 óra 30 perctől Szeretetláng imaóra a templomban.
 
16 óra Szentmise Kistapolcán.

Szeretetláng találkozó Budapesten.

Május hónapban az esti szentmisék előtt negyed órával elimádkozzuk a májusi 
litániát.

A siklósi templomban május hónapban hétfőn, szerdán, csütörtökön és pénteken 18 órakor 
kezdődnek a szentmisék.
Keddi napokon nincs szentmise, de 15 órától imaórát tartunk a templomban.
Szombaton 18 órakor kezdődik a szentmise, de elsőszombaton 16 óra a kezdési időpont.
Vasárnap  8 óra 30  perckor  és  18 órakor  vannak a szentmisék.
A hónap második vasárnapján 16 órakor tartunk gyermekmisét is.
Az ettől eltérő időpontban kezdődő liturgikus programokat a fenti programrendben találhatja 
meg. 

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


