
Minden kedves Olvascfjának
szeretetteljes, kegyelmekben

gazdag karácsonyt kíván

a Vigilia

"DICSÉRTESSÉK A JÉZUS ... rr

Bari Károl y gy úit és éb ől

Dícsértes ré k a Jézus

Dicsértessék a Jézus, ak i ma sz ületett,
s a mi üd vösségünk re mennybtil elküldetett!
Betlehem városában, rongyos istállóban
születe tt ő, nem fényes vendégfogadóban.

Senki sem fogadta be a sz ép Szü: Máriát,
nem tudta hol megszűlni szenis éges szent fiát.
Tdlált egy rongy istállót, kénytelen bet érni.
a sz áll ást elfogadja, nincs több é hol kérni.

Sok kará cson y estét érjenek meg, ne ilyen szomorút,
örvendősebbet, ezt is töltsék el erőben, egészségben,
szivembol k ívánom!

Rontó Ján osn é, 35 éves, Bü kka ranyos
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Elindult Mária

Elindult Mária
országnak, világnak,
be talált ő menni
gazdagjuhászného~

Jóestét, jóestét,
gazdag [uhásznéial
Ad-e hd t, ad-e hát
éjszakára szállást?

Nem adok, nem adok,
mert sok a juhaim, I

mert sok a juhaim,
szállást nem adhatok!

Elindult Mária
országnak, világnak,
be talált ő menni
rongyos istállóba.

Ott szülte a fiát,
azt a kis Jézuskát,
ott szülte a.iiát,
azt a kis Jézuskát.

Ha én azt tudtam vón,
hogy az Isten fia,
ezüstből, bársonyból
szállást adtam volna!

Csicsak Ferenc, 33 éves, Oroszgadna

Egek kirélynéja, mennyország csillaga

Egek királynéja, mennyország csillaga,
fényes csillagocska a szép Szüz Mária.
Bujdosik Mária sürü siralmában,
keresi nyughelyét, sehol sem találja.

Szent József, Mária, nagy útra indultak,
Betlehem városban szállást nem találtak.
Látják Szü; Mária szüláállapotát:
Menj el, Szü: Mária, nem adhatunk szállást!

Sír a Szü: Mária szive [áidalmátol:
hol lészen szállása a zord éjszakában?
Közel volt az idő, a szülés órája.
Hol fog megszűletni Világ Megváltója? .

Bemegyen Mária egy kovács házába, .
kérvén ő ott szállást, csak egy éjszakára:
Hallod-e, te kovács, könyörülj meg rajtam,
adjál nekem szállást, nagyon elfáradtam!

Nem adhatok szállást, mert sok vendégem van,
az én szobáiaim mind elfoglalva van!
De a kovács lánya, vak, kezetlen lánya
Máriának mondja: Menj az istállóba!

894



Nem messze van ide egy rongyos istálló,
benne van egy jászol, ottan megnyughatol.
A kovács vak lánya rólad gondolkodik,
jól tudom magamról, ápolás jól esik.

El is ment Mária rongyos istállóba,
megszülte szent fiát szénán a jászolba,
barmok leheltek rá hideg éjszakába,
Mária könnyei hulltak Jézuskára.

Odament a leány, gazdag kovács lánya,
rongyos istállóban Máriát találja.
Mondja Szü; Mária a nyomorék lánynak:
Hajolj le, te lányom, vedd fel szent fiamat!

Lehajolnék hozzá, fájdalom, nem látom,
nincs kezem és fiad felvenni nem tudom.
De lehajolt a lány, kinyíltak szemei,
kinyúltak kezei és Jézust fölveszi.

Ó, csodák csodája, a kovács vak lánya
kinyújtván két kezét Mária szavára,
lehajolt Jézusért, lett szeme világa,
tündöklik kezében Világ Megváltója!

Hazatér a leány, vígan, nagy örömmel,
kis Jézust láthatta, megjött szeme fénye.
-Megszolitá atyját és az édesanyját:
Láttam szemeimmel ártatlan Jézuskát!

Úgy van, kedves atyám, te nagy gazdag kovács!
A Szü; Máriának mért nem adtál szállást?
Jaj, ha tudtam volna, a legszebb szobámba
adtam volna neki szállást a házamba!

Inkább én feküdtem volna istállóba,
semhogy Szü: Mária, ártatlan Jézuska!

Kertész Józsefné, 54 éves és Máté Imréné, 54 éves Bükkaranyos

Eljöttmár karácsony

Eljött már karácsony berzes.szakállával,
fenyegetnek engem hétágú korbáccsal.
Nem kell nekem korbács, csak egy darab kalács,
áldja meg az Isten e háznak gazdáját!

Kiss Gyula, 47 éves
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