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Mikulás cserebere
Szabó anyuka belekarolt férjébe, és sut-
togva, hogy a nappaliban játszó gyere-
kek ne hallják, így szólt:
– Figyelj csak! Arra gondoltam, mi len-
ne, ha a gyerekek idén a csizmájukba 
kapnák az ajándékcsomagot?
– Micsoda?... – bámult rá olyan tekintet-
tel Szabó apuka, mint aki gülüszemű, 
kék szarvú marslakókat lát.
– Tudod, Edina már kezd kételkedni. 
Tavaly is majdnem lebuktatott, amikor 
észrevette, hogy a Mikulásnak műszak-
álla és műbajsza van. Emlékszel? Alig 
tudtuk kimagyarázni, pedig jó poén volt, 
hogy a manók fűnyírás közben vélet-
lenül levágták a napozó Mikulás bácsi 
szakállát is. Bálintot meg gyerekesnek 
tartják a barátai, mert állandóan a Mi-
kulásról beszél. Amúgy is nagyon későn 
van már, és a csizmában talált ajándék-
nak is nagyon fognak örülni...
Szabó anyuka még sorolta volna az érve-
it, de férje félbeszakította:

– Adj öt percet, édes! Mindent elren-
dezek, amíg a gyerekek játszanak – és 
már rohant is kabát, sapka, sál nélkül, 
ki a farkasordító hidegbe, egyenesen a 
garázs fölötti padlásra. Vacogott a foga, 
hangosan korgott a gyomra, a fáradtság-
tól remegtek az izmai, de nem törődött 
vele. Az ő gyerekeihez ma mindenképp 
el fog látogatni a Mikulás!
Elővette a gondosan elcsomagolt piros 
kabátot és nadrágot, kitömte pocakját, 
körültekintően felragasztotta szakállát, 
feltette piros, pomponos végű sapkáját, 
és már száguldott is visszafelé.
Egyvalami azonban elkerülte a figyel-
mét. Ez a valami egy kicsi, fehéres-kék, 
lapos csúszkaszánkó volt, ami szinte ki 
sem látszott a hóból. Szabó apuka siet-
tében rálépett. A szánkó megindult, az 
apuka jobb lába fellendült az égbe, majd 
a bal lába is követte, és bumm, popóra 
esett. A hátsója pont a szánkón landolt, 
amely így még nagyobb lendületet vett, 
és villámgyorsan csúszni kezdett lefelé 

a meredek lejtőn. Szabó apuka pró-
bálta megállítani, de csak annyit 
ért el, hogy lassult egy kicsit.
Így csúszott, siklott óráknak tűnő 
másodpercekig, aztán meglátott 
maga előtt egy alakot. Reményke-
dett benne, hogy nem valami te-
repjáró nagyautó és nem is egy 
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szikla, de mielőtt jobban át tudta volna 
gondolni, már neki is ütközött. Puffff!!!!
A szánkó még repült tovább, de már 
Szabó apuka nélkül. Ő leesett róla, és 
elterült a földön.
No de lássatok csodát! A hóba nem egy, 
hanem két Mikulás feküdt egymással 
szemben, kidőlve. Mintha csak tükörké-
pei lennének egymásnak – csak éppen 
egyiküknek bíbor színű ruhája volt, a 
másikuknak meg piros.
A bíbor színű Mikulás ült fel először, 
majd nem sokkal később a piros Mikulás 
is követte a példáját. Egymásra néztek, 
elcsodálkoztak és elnevették magukat. 
Úgy kacagtak, hogy az erdő zengett ha-
hotázásuktól.
A piros Mikulás szólalt meg először.
– Úgy látom, hasonló ügyben járunk 
mindketten.
– Úgy tűnik – válaszolta bíbor színű tár-
sa, majd kezet nyújtott. – Üdvözöllek! 
Én vagyok a Mikulás!
Szabó apuka ismét felnevetett: – Én meg 
Szabó apuka, szintén a Mikulás!

Valahogy így kezdődik a kalandok sora 
Habó Márta új mesekönyvében, a Mikulás 
csereberében. A kötetben megtalálható 

Szent Miklós legendás életének története 

is. (belül „mikulás-bíbor” színű, kapcsos 
könyvecske, 64 old., 980 Ft)

A legjobb hely a világon
A Szűzanya szavai lelki gyermekeihez:

Az egész világ önös kis érdekei után sza-
ladgál, és még csak nem is gondol arra, 
aki az embereket nagy türelemmel vár-
ja.

Fiam hívja az embereket, és senki sem 
megy; édesgeti őket, de igen kevés já-
rul Hozzá; kegyelmeket osztogat, de 
alig akad valaki, aki elfogadja azt Tőle.

Hidd el, nincs szentebb zarándoklat, mint 
amikor felkeresed az Oltáriszentség-
ben levő Jézust.

Nem lehet összehasonlítani azt az odajá-
rulást vagy ott tartózkodást semmivel 
sem, mint amikor a végtelen Fölséget 
trónusa előtt meglátogatod.

Mit használ, ha az Oltáriszentség előtt 
egyedül az örökmécses virraszt, de a 
hívek közül senki?

Ez az a hely, ahol megkapsz minden ke-
gyelmet, ahol lanyhaságod jóra fordul, 
és gyötrődő szíved föllelkesül.

Hagyd inkább az emberek társaságát, ahol 
igen gyakran hibázol, és menj az Ol-
társzekrényben levő Krisztushoz, Nála 
majd nagy világosságra találsz.

Akkor leszel Krisztus testőre és barátja, 
ha téged gyakran lát az oltár előtt; és ha 
téged valami gyötör, ott mindig megvi-
gasztalódhatsz.

Az bizonyítja majd szeretetedet, ha te sze-
retettel szemléled az Oltáriszentséget; 
teljes vigasztalását meg akkor ízleled 
meg, ha bejutsz az örök hazába. Kövess 

engem!

Egy névtelen premontrei szerzetes: 
A Boldogságos Szűz Mária követése című 
kötetből (112 old., 2200 Ft)

Rendeljen kiadónk könyveiből  

5000 Ft fölött,  

és 15% engedményt adunk, 

10.000 Ft vásárlás fölött 20%-ot, 

15.000 Ft fölött 30% kedvezményt! 

A postaköltség 15.000 Ft fizetése után 

INGYENES! 

Ha pedig nem, akkor  

a postaköltségért cserébe küldünk 

egy 1000 Ft-os ajándékutalványt!



Keresztelő Jánostól három dolgot „les-
hetünk el” a szeretet ünnepére: 
– Az első: Ne akarjunk többnek látszani, 
mint akik vagyunk! Semmiképpen. Ha 
Keresztelő János többnek akart volna lát-
szani, mint aki volt, eltakarta volna ezzel 
Jézust, és nem útegyengető 
lett volna, hanem akadály. 
Ne vegyünk tehát pénztár-
cánkat megterhelő fényes 
ajándékokat egymásnak, 
amit nem is szeretetből 
tennénk, hanem csak azért, 
hogy megmutassuk, „kik 
vagyunk”! Az évről évre 
fényűzőbb ünnep költeke-
zése homályba borítja a Vi-
lág Világosságát. 

– Keresztelő János máso-
dik üzenete: ő a kiáltó hangként „mu-
tatkozik be”. Nos, legyünk a családban, 
ha nem is kiáltó hanggá, de megszólaló 
szóvá! Hiszen rengeteg elnémult család 
él közöttünk, ahol már alig beszélnek. 
Valamiképpen mindenki a másiktól vár-
ja, hogy megszólaljék. A férj a feleségtől 
várja az első szót, a feleség a férjtől. A 
szülő a gyermektől, a gyermek a szülő-
től.
Legyen az adventünk a megszólalások 
ideje! Meg kell szólalnunk – hogy majd 
Jézusról is szólhassunk. Előbb talán azt 
kell valakinek mondanunk: – Ne hara-
gudj! Előbb jó szóvá kell lennünk, hogy 
jogos és igaz lehessen a Jézusra mutató 
szavunk, hogy karácsonyestén ne érezze 
senki farizeizmusnak és képmutatásnak, 
hogy elővesszük a Bibliát és felolvassuk 
Jézus születését.
Keresztelő János Ézsajás próféciájára 
hivatkozva: útegyengető volt. Abban a 

korban az útegyengető nem egészen azt 
jelentette, mint ma. Ha fejedelem, vagy 
a király érkezett – szinte vadonatúj utat 
kellett készíteni. Sok akadályt kellett el-
takarítani, sok gödröt, buktatót, vízmo-
sást kellett áthidalni.

Nos, azt hiszem, egészen 
világos, miről van itt szó. 
Gondolok valakire, aki már 
hetek óta azon fáradozik, 
hogyan békítse ki a férjét 
a fiával. Ezer kedvességgel 
és evangéliumi türelemmel 
egyengeti egyiknek az útját 
a másik felé, hogy amikor 
leülnek az asztalhoz, ne le-
gyen hazugság, hogy a ka-
rácsony a szeretet ünnepe, 
és ne két haragos szív előtt 
hangozzék el a karácsonyi 

evangélium.
Önmagunkban is sok eliszaposodott 
átjárót és utat kell még karácsonyig el-
egyengetnünk – hogy megállhassunk 
a megterített úrasztalánál, és arra kér-
hessük a Gazdánkat: Jöjj szívembe, Úr 
Jézus!

Jézus olyan „utat” tett meg felénk, az 
Atya szívétől – a betlehemi bölcsőig, 
amin csillagok se járnak; a bölcsőtől – a 
keresztig pedig olyant, hogy csak káprá-
zik és könnybe lábad a szemünk. Ami-
kor Jézus Nagy Útja és a mi kis utunk 
találkozik: ott történik az igazi, a boldog 
karácsony.

Gyökössy Endre: A karácsony szíve 
a szeretet  Hogyan „öltöztessük 

ünneplőbe” szívünket karácsonyra? 

Ne engedjük, hogy eltűnjön életünkből az 
ünnep igazi lényege, Istenünk szeretete! 

(128 old., 1580 Ft)

Utak és üzenetek adventre



Az advent sikerKÖNYVE

Böjte Csaba testvér: Jöjj közénk, 

Istenünk! című, advent és 
karácsony minden napjára írt színes, 
keménytáblás elmélkedési könyvét 
2800 Ft helyett 1960 Ft-ért kínáljuk!

Pihenj meg a Szűzanyánál!
Pihenj meg a munkádban a Szűzanyá-
nál! – Régi magyarok, a mi derék eleink, 
szombaton délután sohasem dolgoztak: a 
Szűzanya tiszteletére! Nagyapáink, nagy-
anyáink bizonyítják: a hétfő nem volt 
Blaumontag, „korhelyhétfő” – sőt, kétszer 
annyit tudtak dolgozni, mint máskor, mert 
a szombati józan pihenést megtartották.

Ha helyesen gondolkodunk, Istenben 
fogunk élni; ha helyesen élünk, Isten él mi-
bennünk. Szent Ágoston – az Egy kis 

lelkierő minden napra című, bátorító 
gondolatok gyűjteményéből idéztünk 
(160 old, kemény táblás, 2400 Ft)

Annyi új könyvünk van...
... hogy el se tudjuk mondani. De tényleg 
nincs itt erre elég helyünk, ezért készítet-
tünk egy remek kis katalógust! Nézze meg 
a honlapunkon, vagy kérje, és örömmel, in-
gyen küldjük!

Napjainkban teljesen magától értetődő a 
szabad szombat, amikor nem kell dolgoz-
ni – de vajon megpihennek-e a Szűzanyá-
nál? Mert ha pihenés helyett vagy máshol 
dolgozunk, vagy méltatlan szórakozásba 
feledkezünk, a hétfő Blaumontag lesz, 
üresbe jár a gép. 
– Életed végén is pihenni akarsz. Szerette-
idnek is „örök nyugodalmat” kívánsz. El 
ne felejtsd soha, és másokat is taníts meg 
rá:
Ha nyugodalmat akarsz s igazi békessé-
get, akár ezen a világon, akár a másikon, 
pihenj meg a Szűzanyánál!

Szenthelyi-Molnár István: Állj meg egy 
szóra! ...hogy észrevedd, milyen szép 

a világ! 365 rövid írás egész évre 

(248 old., 2400 Ft)

Szeretet Könyvesbolt

1053 Budapest, Kossuth L. u. 1. 
Nyitva vagyunk: Hétfőtől péntekig 9–18h 

Telefon: 06/1 266 61 61 

e-mail: a@szentgellertkiado.hu 

webáruház: www.szentgellertkiado.hu 

A Keresztény Antikvárium hetente 

megújuló kínálata ugyanitt!

Vicces Mikulás
A gyerekmisére érkező Mikulás szerepét egy 
édesapa vállalta, és remélte, hogy három-

éves kisfia nem fogja őt felismerni. Tomika 
félénkén ment oda hozzá, látszott, hogy na-

gyon meg van illetődve. Az apa egy kicsit 
szintén izgulva, elváltoztatott hangon így 
szólt hozzá: 
– Hát téged hogy hívnak, Tomi?
Nagy Alexandra: Utánam a viccözön! 
Aki nem hiszi, hogy e kötetben csakis új, 

nevetésre késztető tréfák sorakoznak, járjon 
utána! (208 old., 2888 Ft)


