
DECEMBER 6. – SZENT MIKLÓS – "MIKULÁS NAPJA" 

 
Patarában született 245-ben gazdag család gyermekeként. Amikor a városban járvány tört ki, 
árvaságra jutott. Szüleitől hatalmas vagyont örökölt, amellyel kolostorba vonult érsek 
nagybátyjához. Tanulmányai befejezése után a papi hivatást választotta. 

Évek alatt a szeretete, a gyerekekkel, emberekkel való törődése miatt nagyon megszerették. 
Éhínség idején a teljes egyházi vagyont a nép étkeztetésére fordította, amiért szembe került az 
Egyházzal. Minden este órákig sétált a városka utcáin, beszélgetett az emberekkel, figyelt a 
gondjaikra. Így történt a legendáját alkotó eset is: 

 
A kolostor szomszédságában élt egy elszegényedett nemes ember. Három férjhez menés előtt 
álló lánya azon vitatkozott egy este, hogy melyikük adja el magát rabszolgának, hogy tudjon 
segíteni a családon, és hogy a másik férjhez tudjon menni. 
Ekkor ért a nyitott ablak alá Miklós püspök, és meghallotta az alkut. Visszasietett a 
templomba, egy marék aranyat kötött keszkenőbe, és bedobta az ablakon. A lányok azt hitték, 
csoda történt. 
Egy év múlva ugyanebben az időben még egy keszkenő aranyat dobott be a második lánynak. 
Harmadik évben ezen a napon nagyon hideg volt, és bepalánkolva találta az ablakot. Ekkor 
felmászott a sziklaoldalban épült ház tetejére, és a nyitott tűzhely kéményén dobta be az 
aranyat. A legkisebb lány éppen ekkor tette harisnyáját a kandallószerű tűzhelybe száradni, és 
az pont bele esett. Az ismeretlen jótevőről kezdték azt hinni, hogy a hóborította Taurus 
hegyről maga a Tél-Apó jön el ezekkel az ajándékokkal. 

Idővel aztán kitudódott a titok, hogy a jótevő maga Miklós püspök. Békés, hosszú öregkor 
után tért örök nyugalomra. 
Nyughelyénél egy tiszta forrás ered, amelyből áradó szeretete küldi el ma is hozzánk utódát, a 
Mikulást, akinek eljövetelét nagy izgalommal várja sok millió kisgyerek.  

Iskolánkban is sok kis és nagyobb gyerek szeme kerekedett el: december 6-án reggel, a 
bejárattal szemben ült a szakállas „öregúr”, és szaloncukrot osztott nekik. Segítői is akadtak 
természetesen, hiszen ilyen idős korban egyedül nehéz munka ez! Számomra igazán nemes 
feladat volt a jólelkű püspök szerepébe helyezkedni - ha csak rövid időre is! 
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