
Misztériumjáték 

 

Helyszín: egy ház, ahol győlést tartanak. 

 

Szegény1: Már sokadjára beszélünk arról, hogy építsünk Röszkére templomot. 

Nemes1: Minek az? Eddig is a palánki templomba jártunk. Jó az nekünk ezután is! Csak 

fölöslegesen költenénk rá pénzt. 

Nemes2: A szükséges szertartásokat kijönnek ellátni akár a ferences barátok is! 

Szegény2: A szentmiséket házaknál tartjuk, a halottainkat a városba visszük. Sok istenfélı 

ember él itt is, tudunk mi is építeni Istennek hajlékot! 

Több szegény: Úgy van! 

Szegény3: Mi nem sajnálunk rá adakozni a kevés jövedelmünkbıl, épp csak a földbirtokos 

urak féltik a pénzüket? 

Nemes3: Nem a pénzünk féljük, csak nem akarunk felesleges kiadásokat! 

Szegény1: Ha maguk ennyire féltik a magukét, majd összefogunk mi, adakozunk, kérünk és 

építünk templomot! 

Több szegény: Úgy van! 

Nemes2: Nem kell itt perlekedni! Mi is istenfélık vagyunk. Csak minek??? 

Nemes3: Na mindegy, próbáljuk meg! 

Szegény3: Alapítsunk csoportot, aminek az legyen a feladata, hogy a templom építésével 

kapcsolatos ügyeket intézze, győjtse az adományokat. 

Többen: Helyes! 

Nemes1: Legyen egyesület! 

Szegény2: Legyen az, ha annak hívják! 

Többen: Keressünk neki valami hivatalos nevet! 

Nemes3: Legyen Szeged-Röszkei Templom-Egyesület! 

Szegény1: Most válasszunk védıszentet a templomnak és a falunak! 

Szegény3: Igaza van, az ı segítségéért is imádkozva biztosan hamarabb célba érünk! 

Szegény2: De melyik szentet válasszuk? 

Szegény1: Legyen Páduai Szent Antal, a szegények szentje! Eddig is sokszor meghallgatta 

már fohászunkat. 

Nemes1: Mért pont a szegények védıszentje? Egyáltalán ki volt az a Páduai Szent Antal? 

Nemes2: Hallottunk róla, rémlik valami, de többet kéne tudni róla, ha ıt akarjuk! 



Szegény3: Páter! Maga szépen is beszél, tud is róla beszélni, mondjon már róla valamit. 

Páter: Szent Antal elıkelı és vallásos családba született. Tizenöt éves korában elhatározta, 

hogy meghal a világnak, és csak Istennek él, ferences szerzetes lett. Testvéri békét teremtett a 

viszálykodók között, visszaadta szabadságát a bebörtönzötteknek, az erıszakkal, rablással 

vagy uzsorával szerzett pénzt visszajuttatta a kárvallotthoz. Akkora sokaságot indított bőnei 

megvallására, hogy a szentgyónások meghallgatására nem voltak elegendıek sem a testvérek, 

sem más papok. Életében nagyon sok csodát tett. 

 

Miközben a Páter beszél, a többiek a színpad szélére mennek, a színpadon a csodák ”jelennek 

meg”. 

 

Egy alkalommal Riminiben… 

 

A Páter elhallgat, a történet „megjelenik”. Középpen Szent Antal alakja, körülötte halászok, 

oldalt a tenger. 

 

Szent Antal: Testvérek! Mindenekelıtt az angyalok ujjongása fejezıdik ki ezekben a 

szavakban: „az ég szépsége”! 

Halászok: (Miközben Antal beszél, folyamatos bekiabálásukkal zavarják) Úgy beszélj, hogy 

megértsük! Menj innen, mert még elriasztasz mindenkit! Ki vagy te?! 

Szent Antal: (A tenger felé fordulva) Halak! Jöjjetek! Legalább ti hallgassátok meg, mit 

beszélek Istenrıl! Amint az egyik csillag ragyogása különbözik a többitıl, úgy a Boldogságos 

Szőz születése is különbözik minden más szent születésétıl. (Megmozdult a víz, és több hal 

dugta ki a fejét, majd a szent felé fordultak, mintha figyelnének.) 

Halászok: Nézzétek! Csoda történt! Ez az ember beszél a halak nyelvén! 

 

Páter: Egy másik alkalommal Szent Antal egy zsidó embert meg akart gyızni arról, hogy 

Krisztus tényleg jelen van az oltáriszentségben… 

 

Zsidó: Ugyan Fráter, maga tényleg azt akarja velem elhitetni, hogy Isten ebben a kis 

kenyérben jelen van? Ezt maga sem gondolja komolyan! 

Szent Antal: Én tudom, hogy így van. Neked is hinned kéne benne! 

Zsidó: Kössünk fogadást. Egy hét múlva találkozzunk ugyanitt, és nézzük meg, hogy a 

szamaram vajon hisz-e magának. 



 

Páter: A zsidó ember egy hétig éheztette a szamarat. 

 

Zsidó: Na Fráter. Én ide leteszem ezt a szénát, maga meg tartsa az oltáriszentséget. A 

szolgálóim idevezetik a szamarat. Ha a jószág az oltáriszentséget választja a széna helyett, az 

nekem elég bizonyosság. 

 

(„Bevezetik” a szamarat, az pedig az oltáriszentség felé fordul, sıt térdre borul. A zsidó és az 

ott lévık csodálattal nézik) 

 

Zsidó: Ekkora csodát csak Isten vihet végbe! Ebben a kis darab kenyérben valóban jelen van! 

 

(A színpadon ismét „megjelenik” a szoba.) 

 

Nemes2: Hát igazán szép történet, meg hát Antal nemesi családból is származott, én amondó 

vagyok, hogy egyezzünk bele. 

Szegény3: Köszönjük atyám a segítségét! 

Nemes1: Én is azt gondolom, hogy jó lesz védıszentnek. 

Nemes3: Mi lenne, ha az egyesületet Szeged-Röszkei Páduai Szent Antal Templom-

Egyesületnek neveznénk? 

Többen: Legyen! 

 

Páter: Antalt - sírjánál történt számos imameghallgatás, gyógyulás és csoda miatt - IX. 

Gergely pápa alig tíz hónappal halála után szentté avatta. Csodatevı híre a hívı nép tudatában 

háttérbe szorította az evangélium hirdetıjének és a segítı szeretet apostolának alakját. 


