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SZEPTEMBER 

TEM PLOMUNK BÚCSÚNAPJA 

Szeressétek a templomot! 

Tudom, sok a gond és a baj,  
és sokszor nagyon sok a bánat.  

Mégis, mégis szeressétek,  
szeressétek e drága házat:  
szeressétek a templomot.  

 

Sok értéktelen limlomot  
elrabolt tőlünk ez az élet.  

De légy áldott, hogy meghagyott  
mi Istenünk, örökre Téged,  
és meghagyta a templomot.  

 

Szeressétek a templomot,  
hol Ige szól és szál az ének,  
s azoknak, kik el nem jöttek  
mondjátok el: kik hisznek, 

élnek,  
s Istenben bíznak szüntelen.  

 
Lehet, hogy nem jönnek sokan,  

de aki jön az itt ne féljen,  
annak a szívén tűz lobogjon,  
annak a lelke lángban égjen  
és mondja el mindenkinek:  

 
Van egy hely, ahol nincs hideg,  
van egy hely, ahol láng lobog,  
van egy hely, ahol béke van,  

van egy hely, ahol szív dobog,  
s szeretet árad szüntelen. 

 
Csiha Kálmán 



Babits Mihály 
Reggeli templom 

- részlet - 

Hadd építek most egy templomot. 
Napkeletre nyúl a nagyhajó, 
s ha az első napfény ráragyog, 
jó.  
Kívül fehér, mint a tisztaság; 
belül tarka, mint a képzelet, 
pedig rajta semmi cifraság - 
gyermeklelkű épület!  
 
A tornya.  
Tornya egy, de büszke, szép torony 
s mint a kukorékoló kokas, 
tolja csőrét égbe hajnalon, 
s hinti a sok hangot az.  
S apró házak, mint a kis csibék - 
s ébredez a kicsi nép. 
A toronyból úgy tolong a hang, 
mint a ducból reggel a galamb.  
 
A lecke.  
Falát oszlopokkal emelem; 
tűrjetek csak, jámbor oszlopok: 
Ki a legtöbb terhet tűri lenn, 
tartja leginkább a templomot.  
Fenn tizenkét Apostolok 
- bő redők és szent, komoly szinek 
hirdetik, hogy nem okos dolog 
bűnben halni meg.  
Térdepelni intenek kemény 
stációk; 
áll a szószék, magas lépcsején; 
zengnek harsány prédikációk.  
 

De a padsor ott köröskörül 
lobogókkal szinte elröpül. 
Drága zászló, máriás! 
Drága ének, csengő, áriás!  
 
Színek, hangok.  
Minden ablak tarka, szép üveg: 
és ha reggel a pallón az Úr 
napsugara jár, a szent ecset, 
skárlát csöppen róla és azúr.  
Ez a templom példázhatja még 
az életet; mély értelme bús; 
de ha nézed tarka, szép szinét, 
örömökkel koszorúz.  



Reményik Sándor 
Templomok 

 
Én csak kis fatornyú templom vagyok, 

Nem csúcsíves dóm, égbeszökkenő, 
A szellemóriások fénye rámragyog, 
De szikra szunnyad bennem is: Erő. 

 
S bár irigykedve holtig bámulom 

A dómók súlyos, drága titkait, 
Az én szívem is álmok temploma 

És Isten minden templomban lakik. 

A hálás ősz 
 

Nincs olyan festő, mint az Úr, 
aki az őszi tájra és a begyűjtött 
terményeinkre önti festékeinek ezer 
árnyalatát. Ha kiülsz a kertedbe vagy a 
határba, mintha óráról órára átfestené a 
végtelen képet. Mennyi gazdagság, és 
a miénk! 

Őszre megérnek a gyümölcsök. 
Az emberiség fájának is 
gyümölcsöznie kell ilyenkor. Te is 
gyümölcs lehetsz rajta: jóízű, zamatos, 
éltető termés. Aki hálás azért, amivé 
Isten tette, miközben másokat táplál 
öntudatlanul is. 

Nézd el a fákat, a bokrokat, a 
ligetet, a rétet! Nem sajnálták az 
ágaikat növeszteni, leveleket hajtani, 
gyümölcsöket adni, hogy aztán most 
köröttünk álljanak lombhullottan, de 
boldogan, mint kik minden kapott 
gazdagságukat másokra pazarolhatták. 
Mert a hála gazdag, de nem magának, 
a hála boldog, de nem titokban. A 
hálának nincs semmije sem 
önmagában, és mégis örül. 

 
 



 

Veni Sancte 
P. Tófeji Vali 

SZEPTEMBERI HÍVOGATÓ 
 

Ezüstpillantással nézz vissza a nyárra! 
Legszebb emlékeid tűző Nap vigyázza. 

Alkonysugáron visszajárnak emlékképeid, 
vitorlavászon repíti szélvész gondolataid: 

Vízparti játék! Táborok tüze lobban! 
Játszótér, hinta! Szíved meg-megdobban. 

Esténként hallgatod emlékpatak csobogását… 
fenyőerdő fürtökbe fonja dúslombú tűhaját… 

hegyi tó tükrébe belenéz az ezüstszemű Hold… 
selymes nyárfaerdő felborzolt pihe hajat hord… 

Szivárvánnyá sűríti színeit a múló nyár, 
minden gyerek érzi az ősz hívó szavát. 

 

Most itt a szeptember! 
Hogy múlik az idő! 

Mögöttünk szép nyár, 
előttünk dolgos jövő. 

Hívó csengőszóra mind idesiettünk, 
hogy sok jót, szépet magunkba építsünk. 
Vertarany csodákkal lassan érlelődjünk, 
hogy szeretet legyen harapás kenyerünk. 
Ha az őszi szelek befutják majd a tereket, 

és elfújják mind a nyári napmeleget, 
egymást melegíti fénylő, csillagszemetek. 

Igaz-e ez, pajtásaim, kedves gyerekek? 

  „Építs templomot szeretetből, s ne zárd be soha ajtaját a betérő előtt! 
Építsünk mi mind templomot mindazoknak kik nem képesek 
önerejükből téglát hordani hozzá!” 

M. Laurens 

 
 Templomunk búcsúnapján – szeptember 12-én -, az ünnepi szentmise délelőtt 
fél 12-kor kezdődik. 

HIRDETÉSEK 

E-mail: hit.elet.szigliget@gmail.com 


