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Mikulás, Mikulás, öreg Mikulás! Mikor jössz, mikor jössz, minden gyerek vár! Répa, 
cukor, csokoládé, jaj, de jó! De a virgács jó gyereknek nem való! Mikulás, Mikulás, 

öreg Mikulás! Mikor jössz, mikor jössz, minden gyerek vár! 



SZENT MIKLÓS PÜSPÖK TÖRTÉNETE 
 

 Szent Miklós myrai püspök a római korban, a IV. sz. elején a gyermekek 
védőszentje volt, akinek történetét a Legenda aurea (Az arany legenda) gyűjtemény 
tartalmazza. Szentünk egy gazdag család fiaként Kis-Ázsiában, Patara városában 
született 270-ben. Kisdiák volt még, amikor járvány következtében árvaságra jutott. 
Hatalmas örökségével nagybátyjához költözött a helyi kolostorba. Ott is nőtt föl. 
Megszokta a kolostori életet és tanulmányai végeztével pap lett. Isten- és ember-
szeretete, segítőkészsége messze földön ismertté vált. Egy Jeruzsálembe tartó 
zarándokúton történtek a tengerészek pátrónusává tették. Onnan visszatérve bement 
Anatólia fővárosába, Myrába, ahol legendás módon püspökké választották. 52 évig 
volt e város szentéletű püspöke. A kolostor mellett lakott egy elszegényedett nemes, 
akinek volt három eladó lánya. Ők egy este azon tanakodtak, melyikük adja el magát 
rabszolgának vagy örömlánynak, hogy a többiek férjhez mehessenek. Az ablakuk 
alatt elhaladó Miklós püspök ezt meghallotta. Visszasietett a templomba, és onnan 
visszajövén egy keszkenőben maréknyi aranyat dobott be a lányok ablakán. Azok 
csodának vélték az esetet, amely egy év múlva ugyanazon a napon megismétlődött. 
Akkor kisiettek a lányok, és egy piros ruhás öregurat láttak elsietni a sötétben. A 
harmadik évben hideg volt ugyanazon a napon, ezért a lányok ablaka zárva volt. Erre 
fölmászott a háztetőn lévő kéményhez, és azon át dobta be a harmadik ajándék-
csomagot. A legkisebb lány éppen a harisnyáját tette a kandallóba száradni, melybe 
belepottyant a nem remélt ajándék. Az ismeretlen jótevőről kezdték azt hinni, hogy a 
havas Taurus-hegyről maga a Télapó jön ajándékot hozva, mivel ekkor már december 
volt. Idő múltán kiderült, hogy ez a jótevő nem más, mint Miklós püspök. Erre úgy 
derült fény, hogy a legkisebb lány aranyai között megtalálták azt a darabot, amelyet 
egy kereskedő adott a püspöknek egy szerencsés üzlet után. Ebből aztán mindenki 
rájött, ki a titokzatos segítő, aki névnapja előestéjén, december 5-én édességet 
ajándékoz a gyermekeknek. A nép „Ajándékozó Apa” néven kezdte őt emlegetni. A 
keresztényüldözések alatt őt is elfogták, éheztették, kínozták, de kivégezni nem 
merték. Fogságából szabadulva hosszú, békés öregkort ért meg. A legenda szerint 
lelkét az angyalok vitték végső nyughelyére, ahol egy tiszta forrás eredt. E tiszta 
forrásból fakadó szeretettel küldi legendája a mai gyermekekhez kései utódát, a 
Mikulást. Nagyszakállú alakja -osztrák hatásra- csak a XIX. sz. végén terjedt el 
hazánkban. Azóta a gyermekek számára piros betűs ünneppé vált december 6-a 
reggele és annak előestéje. A gyermekek a kitisztított cipőiket, csizmáikat ablakba 
teszik, amelybe az éj leple alatt ajándékot, szaloncukrot, csokoládét, déli gyümölcsöt 
helyez a Mikulás piros zacskóban. Néha előfordul a városi utcákon is a piros palástot,  
mitrát és pásztorbotot viselő Mikulás. Kíséretében krampuszok, valójában ördögök is 
vannak, akik virgáccsal suhintják a rossz gyermekeket. 
 Német nyelvterületen Nikolaus a neve. Nem összetévesztendő a karácsonykor 
a Jézuska (Christkind, gyermek Krisztus) helyett ajándékot hozó Weichnachtsmann 
(Karácsonyéji ember) személyével. A német evangélikus (luteránus) gyerkőcök már 
november 11-én, Szent Márton napján várják megajándékozójukat, Pelzetmartel-t. 
 A frankofón régiók ajándékozója Pére Noel, vagyis Karácsonyapó, aki 
karácsony reggelére tölti meg a kandalló elé rakott cipőket és harisnyákat. 
 Angolszász vidékeken, főleg az USÁ-ban az Északi-sarkon lakó Santa Claus 
tölti be a Mikulás szerepét. 



 Az Északi-sarkkörön túl, a lappföldi Rovaniemiben élő finn Joulopukki várja 
egész évben a gyermekek leveleit (melyeket meg is válaszol) kívánságaikkal, hogy 
aztán időben indulhasson rénszarvasok húzta szánján a megajándékozandókhoz. 
 

MIKULÁS-VERSIKÉK GYEMEKEKNEK 
 

Czeglédi Gabriella: Jön a Mikulás 
Jön már, itt a Mikulás!/ Fehér prémes, hósapkás./ Hétmérföldes csizmája,/ a világot 

bejárja./ A hatalmas puttonya ajándékkal megrakva. Jógyermekek megkapják,/ 
megtelnek a kiscsizmák. 

 
Donászi Magda: Télapóka, öreg bácsi 

Télapóka, öreg bácsi,/ hóhegyeken éldegél./ Hóból van a palotája,/ kilenc tornya 
égig ér./ Miklós-napkor minden évben/ teletömi puttonyát,/ mézes-mázos ajándékkal 

szánkázik az úton át. 
 

Utassy József: Hull a hó 
Zirr, zurr, zurrogó!/ Sziszeg a szél, hull a hó./ Zirr, zurr, zurrogó!/ Ragyog a sok 

hógolyó./ Zirr, zurr, zurrogó! Játszani jaj, de jó!/ Zirr, zurr, zurrogó! Állj be közénk, 
Télapó! 

 
A MIKULÁS ELTÜNTETÉSE 

 
 Napjainkra ez a szép és nemes vallási tartalom is a kereskedelem és a politikai 
korrektség áldozatául esett vagy a meggyalázás tárgya lett. Először a vallásellenes 
kommunista rezsimek deszakralizálták Szent Miklós alakját, ezért Magyarországon 
Télapónak neveztették, a Szovjetunióban pedig Gyed Maróz, vagyis Fagyapó jött a 
kicsinyekhez újév napján. Külső megjelenéséből eltűntek a püspöki jelvények. Jambó 
sapkás, kövérkés, szemüveges, olykor félnótás külsőt kapott. Kötélhágcsón falakat 
mászó szekularizált figura lett belőle, aki már nem közvetíti a Mikulás erkölcsiséget 
hordozó üzenetét és bírói szerepét. Eltüntették mellőle a krampuszokat is, nehogy 
megsértődjenek a fekete bőrű emberek. (A kongói atyák szeminarista korukban 
vidáman játszották -helyzeti előnyükkel élve- az ördögök szerepét, és egyáltalán nem 
siránkoztak miatta, mint azt a mindenben rasszizmust látó beteg liberálisok hirdetik.) 
Az édesség- és játékiparon túl sor termék (Coca Cola) reklámfigurájává degradálták.  
 A mennyben élő manók segítette Mikulás fölülről figyelte a kisdedeket. Mára a 
globalizáció Lappföldre helyezte, akiben már nincs transzcendens misztérium. Az 
istentelen erők most gőzerővel azon dolgoznak, hogy a katolikus kereszténység 
minden szimbóluma teljesen eltűnjön. A nevek megváltoztatásával és a szakrális 
dolgok egyre durvább megszentségtelenítésével ez a folyamat már a norvég posta 
Mikulását homoerotikus jelenetbe helyezte. Semmiféle tiltakozás nem volt ellene! De 
még mindig nincs vége. Most a karácsonyt kell téli ünnepekre formálni (volt az már 
fenyőünnep is egykoron), és a szentek neveit, mint keresztneveket kell elfelejteni és 
kultúridegen nevekkel pótolni, keresztnév helyett utónévként említeni. Álljunk ellen 
ennek a rombolásnak, és használjuk továbbra is a régi szép kifejezéseinket, szakrális 
neveinket. Nyelvünk rendkívül gazdag szókészletével élve pedig bátran nevezzük 
nevükön a dolgokat, ahogy a normális világban mindig is tették őseink! 



DECEMBERI PROGRAMELŐZETES 
 

13-án reggel 6.30 h: „Fatimai ájtatosság”; 
18-án este 19 h: „Karácsonyváró fuvola- és orgonakoncert”; 

18-21-23-án este 17.30 h: „Karácsonyi gyóntatás”,18 h: „Adventi lelkigyakorlat” 
24-én éjjel 23.30 h: „Karácsonyi orgonamuzsika”; 

26-án de. 10 h: „János-napi borszentelés” 
  

FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI ADVENT 2. VASÁRNAPJÁN, DEC. 5-ÉN 
 

1./ Ma de. 9-kor szentóra lesz a kitett Oltáriszentség előtt, melyet ¾ 10-kor litánia zár. 
Közreműködik templomunk énekkara, csakúgy mint a 10-es ünnepélyes nagymisén. 
 
2./ Hétfő Szent Miklós, kedd pedig Szent Ambrus püspök emléknapja. Szerdán a 
Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának tanácsolt főünnepén reggel 
¾ 7-kor litánia. Csütörtökön Szent Juan Diego guadalupei látnokra emlékezünk. 
 
3./ A Loretói Szűz Mária pénteki ünnepén szentségimádás lesz két részletben: 
reggel ¾ 7-től 8 és este 16-tól 18 óráig, ¾ 6-kor énekes loretói litánia és áldoztatás. 
 
4./ A mai nagygyűjtéskor számítunk bőkezű adományaitokra templomunkért. Két hétig 
még tartós élelmiszereket gyűjtünk a plébánián és a karitászperselyben pénzt a 
szegények karácsonyára.                                                                                                    

 
MISEINTENCIÓK 

 
Szombat 18 h   +János és Anna szülők É 

Advent 2. VASÁRNAPJA: december 5. 
8 h    G              +Mészáros József és neje Erzsébet szülők és +fiuk, József É 
9 h    G               Szentóra a kitett Oltáriszentség előtt, a végén litánia K 
10 h  G               Az +Broda- és Lukács-szülők K 

Hétfő 6 h            A Válóczi-család é/+t. É; 13 h +Tóth György temetése Csömörön É 
Kedd 18 h          +Mózer Ferencné, vmint +gyermekei: István és Ágnes É 
Szerda 6 h         Élő Hanák Jné Mária és élő cstagjai, élő Erzsébet É; 6.45h litánia É 
Csütörtök 18 h  +Lesti László (4.) és neje (2. évf.) szülők É 
Péntek 6 h         +Király János és neje Anna szülők É 
     Csöndes szentségimádás reggel 6.45-8 és este 16-18 óráig; 18.45 h litánia É 
Szombat 11 h    +Nyári Györgyné Zsófia mise és temetés a rákoskerti kápolnában É 

                18 h    +Szabó József és neje Mária, vmint +hozzátartozóik                      É 

ADVENT 3., GAUDETE VASÁRNAPJA: Guadalupei Szűz Mária; december 12.  
8 h    G                +Maróti József férj és édesapa (12. évf.)  É 
10 h  G                +ifj. Fekete János báty (11. évf.) É 
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