
Habó Márta

Őrangyalkák és szuperhősök

A velünk élő angyalkák kalandjai 
folytatódnak!
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Andris nem akart hinni a szemének, amikor Ba-
lázs még a szombati hittanon is megjelent. A lá-
nyok is meglepődtek, Zsófi meg is kérdezte:

– Hát te? Mit keresel itt?
– Anyám azt mondta, hogy muszáj eljönnöm,

mert különben elveszi a telefonom – mesélte 
felháborodottan Balázs. – Kitalálta, hogy majd 
a hittanon megnevelnek. Már alig várom, hogy 
bebizonyítsam neki, hogy tévedett – görbült 
huncut vigyorra a szája, majd Andrishoz fordult. 
– Csússz arrébb, Bandita! Én ülök Zsófi mellé.

– Előbb add vissza azt az ötszáz forintot, amit
elloptál tőlem, tolvaj! – csattant fel Andris.

– Te megvesztél? – értetlenkedett Balázs.
Ekkor lépett be a terembe Mihály atya, és éles 

szemével azonnal látta, hogy közbe kell avatkoz-
nia.

– Szeretettel köszöntelek, kedves Balázs. Az
imént beszélgettem édesanyáddal, és elmesélte, 
hogy nem volt túl nagy kedved hittanra jönni.

– Inkább a Szuperhősöket néztem volna. Az
legalább izgalmas.

– Szuperhősök? Érdekes, hogy pont őket em-
líted. Gyertek csak mindannyian ide, és tele-
pedjünk le a szőnyegre – mutatta Mihály atya, 
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miközben leemelt három vaskos könyvet a hit-
tanterem polcáról. – Te, Balázs, ülj ide mellém 
középre.

Amikor mindenki elhelyezkedett, Mihály atya 
folytatta:

– Szóval úgy gondolod, hogy a Szuperhősök
érdekesebbek, mint a hittan?

– Naná – vágta rá Balázs.
– Szerintem csak addig gondolod így, amíg

meg nem ismerkedsz ennek a három, igencsak 
megtermett könyvnek a történeteivel. Az akció-
hősök kitalálói sok-sok ötletet merítettek ezek-
ből. És a legkülönlegesebb mindebben, hogy 
míg a szuperhősös sztorik többsége csak kitalált 
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mese, addig itt valóban megtör-
tént eseményekről hallhatsz! 
Azok az emberek, akik igazán 
közel tudtak élni a jó Istenhez, 
csodás dolgokat tapasztalhat-
tak meg, szuper erővel rendel-
kezhettek. Egyszer valaki azt 

mondta, hogy az Istent szerető emberek ecsetek 
az alkotó kezében.

Nos, ha benne vagytok, tegyünk egy próbát! 
Versenyezni fogok Balázzsal, jó? Felváltva mesé-
lünk egy-két rövid történetet. Én ebből a három 
könyvből: a Szentírásból, illetve szentjeink életé-
ből, vagyis… – Mihály atya kicsit elhallgatott, és 
végignézett a gyerekeken. – Vagyis, hogy az én 
dolgom ne legyen olyan könnyű, a csoport tag-
jaival azonos nevű szentekről, hősökről mondok 
el megtörtént eseteket, te pedig mesélhetsz a 
Szuperhősök históriáiból. A többiek pontozzák 
a történeteket, a végén pedig összeszámoljuk, és 
ítéletet hirdetünk. Ha te nyersz, akkor a követke-
ző hittanórán egész végig a Szuperhősöket néz-
zük a tévében, ha viszont én nyerek, akkor Jézus 
életével folyatjuk. Benne vagy?
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Balázsnak tetszett a kihívás. Hogy legyen egy 
kis ideje felkészülni, Mihály atya kezdte a ver-
senyt.

– Talán az a legstílszerűbb, ha az első rövid
történet Szent Balázsról szól. Képzeljetek el egy 
alázatos, Istent nagyon szerető püspököt, aki 
egy barlangban élt, de mégsem volt magányos. 
Tigrisek, oroszlánok, medvék és farkasok vet-
ték körül, és úgy engedelmeskedtek neki, mint a 
jól idomított kutyusok. A faluban lakó emberek 
gyakran keresték fel őt ügyes-bajos gondjaikkal. 
Egyszer egy halszálkától fuldokló kisfiút gyógyí-
tott meg, ezért kötődik az ő nevéhez a balázso-
lás, vagy más néven a balázsáldás szertartása.

Szent Balázs azonban még abban az időben 
élt, amikor üldözték a keresztényeket. Őt is el-
fogták, és börtönbe vetették. Mivel nem volt haj-
landó megtagadni a jó 
Istent, ezért vízbe akar-
ták fojtani. Kivitték egy 
tóhoz, ahol mindenki 
szeme láttára ugyanúgy 
tudott a vízen járni, mint 
Jézus. Tréfálkozva oda is 
szólt a római katonák-
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nak, hogy kövessék és menjenek utána, de per-
sze senki sem tette. 

A történet teljesen lebilincselte a gyerekeket. 
Balázs olyan volt, mint aki mély álomból ébred, 
amikor az atya felé fordult és megszólította:

– Most te jössz, fiatalember!
Balázs elsőnek kedvenc hősé-
ről, Szupermanről mesélt, aki 
úgy mentette meg szíve höl-
gyét, hogy fél kézzel felemelt 
egy, a szakadék szélén egyen-
súlyozó buszt. Aztán meg ha 
kedve szottyant, ide-oda rep-
kedett az égen. „Tüttürütütű!” 
– nyújtotta fel ökölbe szorított
kezét Balázs.

Mihály atya Ferrer Szent Vince történetével 
folytatta.

– Nagy szerencsém, hogy Varga Vince itt ül
köztünk, mert így beszélhetek Ferrer Szent Vin-
ce igencsak érdekes életéről. Saját bevallása sze-
rint a jó Isten háromezer alkalommal tett általa 
csodát, és miután ezt mondta, még hét évet élt. 
Több tízezer embert térített meg. Előfordult, 
hogy lecsendesítette a vihart, sőt nemcsak be-
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