Kedvenc énekeim 3.: Ho 3.
Tulajdonképpen 2. kategóriás ének. Ráadásul csak egyben végigénekelve van
értelme, úgy kerek. Úgy tűnik számomra, mint az „ember tragédiájának” tömör
megfogalmazása: bezárult az édenkert, megtaláltuk a halált, nincsen semmi nemesünk, jaj
nekünk. De azért van benne egy kis vigasz is: Lesz nemsoká valami nemesünk.
Szóval nemigen alkalmas miseéneknek. De azt gondoltam, hogy a dallamot mégis
érdemes lenne megmenteni. Például úgy, hogy írok rá egy másik, használhatóbb
szöveget. Egy valamire való kántornak érteni kell a szövegíráshoz. Főleg temetési énekek
„testre szabásához”, azaz az aktuális halott nevében megfogalmazott búcsúzó ének
megfogalmazásához. Temetési éneket még nem írtam, mert többnyire nem ismerem azt,
akit temetünk. De egy-két énekszöveget már írtam.
Például akkor, amikor építettük Békásmegyeren a Boldog Özséb templomot, és
nem volt Özsébről szóló énekünk, hát írtam egyet. Dallamául azt a himnuszdallamot
választottam, amire minden nagyobb ünnepre, és minden nagyobb szentnek tiszteletére
van szöveg. Lásd É 2., É 23., É 57., É 96., É 303., É 305., É 308.
A Özséb ének így szól:
Özséb, te áldott és derék, mindannyiunknak példakép,
Örömmel rád emlékezünk, téged köszönt az énekünk.
Szegényeket hogy egybegyűjts, szegénnyé lettél magad is,
Erdőnek csendes mélyiből gyűjtötted össze híveid.
Urunknak vágya teljesül: magányban élő emberek
Istennek szentelt élete szent közösségben egyesül.
Kérünk, legyél a pártfogónk, vezess Urunkhoz minket is!
Kérd Istenünket szüntelen, közösségünket áldja meg! Ámen.
Ugyanezt tettem Dunaalmáson is. Bár létezett Nepomuki Jánosról szóló
énekszöveg a Ho 216-os ének (Szent Antal) dallamára, de az 2. kategóriás volt. Az Éneklő
Egyházban a 268. ének szól Nepomuki Jánosról. A második kategóriás első versszak után
átvált első kategóriássá. Szép a dallama, de nem könnyű. Ezért írtam egy szöveget a fent
említett könnyű himnuszdallamra. Az almási búcsú alkalmával ezt részesítem előnyben.
Szent János, égi pártfogónk,
Az egyház erős támasza,
A titoktartás bajnoka,
Minekünk jó példaadónk.

Szent János, kérünk, légy velünk,
Segíts vigyáznunk szavunkra,
Jó példád váljék javunkra,
Istent dicsérje életünk. Ámen.

A Ho 3. ének dallamára végül nem énekszöveget írtam, hanem egy pásztorjátékot.
A hittanosainkkal többször előadtuk, bár ezeket a szakaszokat (a szóló szerepeket) végül
nem énekeltük, mert nem voltak igazán jó hangú énekesek a gyerekek. (A többi éneket
persze közösen énekeltük.)

BETLEHEMES JÁTÉK
Szereplők: Mesélő, 3 Pásztor,
2 angyal, Mária, József
Mind: (ének: Ho 6.)
Az Úristen Ádám atyánknak,
Kegyes vigasztalásnak,
Megígérte jövetelét a Messiásnak.
Megmondotta Bálám próféta:
Csillag kél e világra,
Jákob ősi nemzetéből világ javára.
Mesélő:
Szent próféták megmondták,
Eljön majd egy új ország.
Telve lesz az szépséggel,
Várakozzunk hűséggel!
1. Pásztor:
Elmúltak a századok,
Annyit vártunk, hogy már sok!
Mikor válik valóra
Prófétáknak mondása?
2. Pásztor:
Jó nagyapám azt mondta,
Hogy az Isten megtartja,
Amit ígért népének.
Ezt nevezik hűségnek.
3. Pásztor:
Új ország jön, új törvény,
Eltűnik a bűn-örvény.
De jó lenne látni már,
Milyen lesz az új király!
Angyalok belépnek.
1. Angyal:
Ne féljetek, pásztorok,
Jóhír, amit hallotok:
Egy új király született:
Isten Fia ember lett.
1. Pásztor:
Hol a fényes palota?
Hadd mehessünk el oda
Megnézni a Gyermeket,
Bölcsőben a Kisdedet.
2. Angyal:
Nincsen fényes palota,
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Istálló az otthona.
Nincsen neki bölcsője,
Jászol lett a fekhelye.
2. Pásztor:
Gyermekké lett Istenünk,
Itt lesz mindig mivelünk.
Kicsinyeknek oltalom,
Szegényeknek jutalom.
Angyalok: (Taize-i ének)
GLORIA, GLORIA,
IN EXCELSIS DEO!
GLORIA, GLORIA,
ALLELUJA, ALLELUJA!
Angyalok elmennek.
3. Pásztor:
Induljunk hát szaporán,
Még ezen az éjszakán!
Köszöntsük a Kisdedet,
Vigyünk neki kincseket!
Pásztorok: (ének: Jeles napok dalai 33.)
Pásztorok, keljünk fel, hamar induljunk el
Betlehem városába, rongyos istállócskába,
Siessünk, ne késsünk,
Hogy még ezen éjjel odaérhessünk,
Mi Urunknak tiszteletet tehessünk!
Pásztorok elmennek. Bejön József és Mária, karján a Kisjézus.
Mária: (ének: szöveg: Ho 19, dallam: Szilas Imre: Karácsonyi beat mise)
Aludj el, magzatom, napom fénye,
Életem egyetlen szép reménye!
Örömest ringatlak,
Szívemből óhajtlak, aludj, aludj!
Pásztorok bejönnek, leteszik a kincseket:
1. Pásztor:
Angyalszóra eljöttünk,
Kicsi Jézus, köszöntünk.
Nem hiába vártunk hát,
Jól mondták a próféták!
2. Pásztor:
Tudtuk, hogy az Isten hű,
S minden terve gyönyörű!
Minden embert hogy szeret!
Ő maga a Szeretet!
3. Pásztor:
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Kicsi Gyermek pólyában,
Szótlanul a jászolban.
Alázatra megtanít,
Máris újjá alakít!
József:
Bármikor, ha gyötrődtök,
Jézusomhoz eljöttök,
Megtisztítja szívetek,
Felüdíti lelketek.
Pásztorok: (ének: Ho 29 dallamára)
Ö gyönyörűszép kicsi Jézusunk,
Eljöttünk hozzád, térdre borulunk.
Köszönjük, hogy jó voltál,
Értünk földre szállottál
Szent karácsony éjjel!
Ó drága Jézus, ékes kis virág,
Illatos, kedves, tiszta rózsaág!
Szívem legyen rejteked,
Reád bízom lelkemet,
Töltsd be békességgel!
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