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KARÁCSONY, MINDANNYIUNK
ÜNNEPE
Olyan ünnep a karácsony, amely
a szívhez szól, mindenkit megszólít,
senkit sem hagy közömbösen. Valami
sajátságos meleg és nyugalom száll ezen
az estén a szívekbe… mindenki, még a
fösvény és önző is ajándékot oszt
ilyenkor, ajándékot visz legalább az
övéinek haza. Ennek a varázsos,
csendes éjszakának a hatalma oly nagy,
hogy még a Jézust nem hívő is
karácsonyfát állít és beburkolódzik a
Megváltó fájának gyöngéd árnyékába.
Ahogy
végigzeng
az
esti
harangszó a földkerekség szélességi
fokain, ezer és ezer templomban, millió
és millió házban gyúlnak ki a karácsonyi
gyertyalángok, s az emberek, akik
máskor csak magukra szeretnek
gondolni, pénz és élvezet után rohanni,
ezen az éjszakán felemelik szemüket az
égre, és áhítattal hallgatják az onnan
felülről a szívekbe zengő örökszépségű
angyali dalt: „Dicsőség a magasságban
Istennek és békesség a földön a
jóakaratú embernek…”.
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A létért való embertelen
tusakodásban
ránktapadt
gyarlóságainkat
félrerakjuk,
a
gyötrelmes vándorlásban terhessé lett
saruinkat lerakjuk ezen a szent
éjszakán, ugyanis ilyenkor az ember azt
szeretné, hogy minden ház templommá
változzék és minden szív Betlehemmé.
Mert a Szeretet megtestesülésének
ünnepén csak úgy tudunk ünnepelni, ha
mi magunk is szeretünk. Úgy vagyunk
ilyenkor gazdagok, ha megajándékozzuk
egymást, ha osztunk másoknak abból a
kevésből vagy sokból, amink van. Ezen
az estén minden ember a Szeretetnek
áldoz, mért érzi, hogy szeretet nélkül
nem érdemes élni… és minden ember,
szíve rejtekén, meggyújtja a Remény
apró lángját, mert érzi, hogy remény
nélkül nem érdemes élni…
Karácsony éjjelén, amikor az Ég
lehajol a Földhöz, az Isten hajol le az
emberhez, hogy őt a földi élet terhei
közül az isteni gondolatok magasságába
emelje, így gyűjti Jézus a megfáradt
szíveket a karácsonyfa – a Szeretet és
Remény oltára köré.
Balga Zoltán
ipolysági káplán
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TEMPLOMBÚCSÚ CSÁBON
Szeptember 12. Szűz Mária szent
nevének ünnepén Templombúcsú volt
egyházközségünkben.
Az
ünnepi
szentmise főcelebránsa és egyben
szónoka falunk szülöttje - ft. György
Ferenc ipolybalogi plébános volt.
Szentbeszédében
rámutatott Szűz
Mária egyéniségére majd a templom
fontos szerepére a mi életünkben, ahol
a legkiemelkedőbb események zajlanak
le. A szentmise keretében a fő áldozati
adományt – a vándor Szűz Mária
szobrát – Pintér Mirko kispapunk hozta
az oltárig. Ez a szobor immár egy
esztendeje
vándorol
hétről-hétre
családjainkban, mely által lelki egységet
alkotunk és
megerősödve bízunk
a Szent Szűz oltalmában.
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terjesztésén buzgólkodni. A hálaadó
szentmise után közös agapét tartottak a
plébánián, ahol rövid lelki program után
kötetlen beszélgetéssel zárult az est.

ERDŐBÁDONYI VENDÉGEINK
Az
immár
hagyományosan
megszervezett Erdőbádony és Öregfiúk
foci
mérkőzése
az
idén
sem
maradhatott el. Októberben került sor
erre a barátságos mérkőzésre, amely
Pintér Mirko ötödéves kispapunk
szervezése alatt zajlott le. A mérkőzés
után a kispapok egy közös vacsorán
vettek részt, majd megajándékozás
képen a betakarított őszi termésből
vihettek kóstolót magukkal, melyet a
hívek jótékony adakozásából gyűjtöttek
össze.

ÜNNEPELT A MÁRIA LÉGIÓ

BIBLIAÓRÁK SOROZATA

Immár második esztendeje működik
egyházközségünkben a Mária Légió,
amely nemrégiben megalakulásának
második évfordulóját ünnepelte. A
Fájdalmas Szűzanya ünnepén közös
szentmisében adtak ezért hálát az
Úrnak mind azok a aktív- és segédimádkozók, akik apostoli munkájukkal,
mint laikus személyek, igyekeznek
hétről-hétre Szűz Máriával együtt a hit

A Bírák könyvének ismertetésével
folytatódott a bibliaórák sorozata
október utolsó vasárnapján. Ezúttal ft.
Zolcer György ipolyvarbói lelkiatya
fogadta el a meghívást, hogy elmélyítse
tudásunkat az ószövetségi könyvek
egyikében.
A
Bírák
könyvének
általános
ismertetése után a két legismertebb
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bíra - Gedeon és Sámson életét vázolta
az előadó.
A novemberi Bibliaóra előadója
lelkiatyánk – Novák József atya volt.
Rút könyvével folytatta az előadás
sorozatot. Ennek a megpróbáltatással
teli
ószövetségi
nőnek
életével
próbáltuk mi is enyhíteni mindennapi
nehézségeinket,
gondjainkat.
Egy
nagyon szép tanulságos videó-felvétel
zárta a Bibliaórát amely arra késztetett
bennünket, hogy tanuljunk Rút életéből
és próbáljuk meg családjainkban
megőrizni a meghitt összetartozást.
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már jó hangulatban telt a Kőhegy
tetején. Egy kis idő eltöltése után
nekivágtunk a visszaútnak. Mivel még
mindig nem voltak a gyerkőcök fáradtak
a plébánián töltötték még a délutánt is
a társasjátékok mellett.

HAJNALOK VÖLGYE
KÓRUSFESZTIVÁL

KŐHEGYI ŐSZI TÚRA
Az őszi szünetben igyekeztünk ismét
elfoglalni a gyermekeket, mégpedig egy
szép őszi túrára hívtuk őket a Kőhegyre.
A találka a plébánián volt, ahol egy kis
időt töltve elbeszélgettünk a ministránsi
és felolvasói szolgálatról és annak
szabályairól. A tanulás után jöhetett a
fizikai erőpróba – a hegymászás. Öröm
volt végigmenni a szép színekkel játszó
erdőn, majd a magasból letekinteni a
messzeségbe. Az ebéd elfogyasztása

Immár harmadszor került sor a Hajnalok
völgye kórusfesztivál megszervezésére,
melynek a helyi plébániatemplomunk
adott otthont. A három vendégkórus –
a solymári Férfikórus, a kassai Csermely
kórus és a debreceni Kölcsey kórus
mellett a hazai Szeder Fábián dalegylet
szereplésével
hét
kórusmű
ősbemutatójára
került
sor.
A
színvonalas fesztivál közönsége mindig
örömmel és meghatódással távozik és
sokáig töltekezik az elhangzott értékes
művekből.
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SZENT MIKLÓST ÜNNEPELTÜK
December 6. - Szent Miklós püspök
ünnepén
egyházközségünkben
is
megültük ezt a napot. Gyermekeinkhez
is ellátogatott a Mikulás. Külön
ajándékban részesültek a ministránsok
és
felolvasók,
akik
rendszeres
szolgálatukkal igyekeznek az Úrnak
kedvében járni. A kicsinyek külön
örömmel várták a Mikulást, közösen
énekeltek Balga József gitárosunk
segítségével.
Hála és köszönet mindenkinek, akik
támogatták ennek az ünnepnek a
megülését és örömet hoztak azoknak,
akik ezt a legjobban várták.

ADVENTI KÉZMŰVES
FOGLALKOZÁS
December 11.-én a helyi plébánián
adventi kézműves foglalkozás zajlott. A
szép számban összejött gyermekek
kipróbálhatták kézügyességüket - az
idősebbek mézeskalácsokat sütöttek, a
kisebbek hópehely díszeket készítettek
vagy pedig apró ajándékokat papírból.
Az ünnepi előkészületi hangulatot csak
fokozta a sűrűn hulló hó, a karácsonyi
énekek. a mézeskalács illata és a jó
kedv, amely közösség építéssel vegyült.
Amikor elkészültek az apró ajándékok,
mindenki játszhatott kedve szerint.

DIAKÓNUS JELÖLÉS
Nyolc
ötödéves
kispap,
köztük
egyházközségünk papneveltje is –
Pintér Miroslav – december 7. Mons
Rudolf
Baláž
besztercebányai
megyéspüspök által részesültek a
diakónus jelölésben. Ezen az ünnepen
jelen voltak a kispapok plébánosai,
családtagjai és rokonai is. A püspök atya
szentbeszédében
különösképpen
kiemelte a jelöltek hűségét a
Szeplőtelen Fogantatáshoz. A püspök
atyának Mirko kispapunk mondott
köszönetet a kispapok nevében.
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MÁRIÁT DICSÉRJE LELKÜNK
A Szent Szüzet mindhalálig szeretni!
Ő általa részesülünk Szent Fia
irgalmában és kegyelmében. Szeressük
Jézus Krisztust, szüntelen kérjük
segítségét. Szeptember 8-a Szűz Mária
születése,
Kisboldogasszony.
A
Dacsókeszi
egyházközség
templombúcsúja.
Az
idei
2010.
szeptember 5-re esett. Vagy előbb, vagy
később van, hogy vasárnapra esik.
József lelkiatyánk jóvoltából a mostani
különös volt számunkra, mivel Zoltán
atya, újmisés, mutatta be a Legszentebb
áldozatot.
A
feldíszített
kistemplomunkon vonultak végig az
oltárhoz a Szent Kereszttel az élen. Azt
követték a ministránsok, Mirkó
kispapunk, József lelkiatyánk, és az
újonnan felszentelt Zoltán atya. A
szentmise kezdetén köszöntette az
egybegyűlt
híveket.
Megköszönte
imáinkat, amit érte sokszor felajánltunk.
Azt követően megemlékezett, hogy
édesanyja Dacsókeszi szülöttje, és a
gyökerei is ide kötik. Nagyon boldogan
járt hozzánk az 5 év alatt kispapi
éveiben Mirkó kispappal együtt. Ezt a
szolgálatot külön megköszönjük. A
szentmisét József lelkiatyánk folytatta
az iskolaév kezdetén a Veni Sancteval.
Aztán Zoltán atya folytatta a szentmise
áldozatot. Megköszönjük a kántorúrnak
is a hangulatos orgona játékát és a szép
énekeket. Azt hiszem, hogy az ott lévők
száma sok lehetett, akik nyitott szájjal
dicsőítették Istent és a Szűz Anyát az én
nagy örömömre. Szinte úgy éreztem,
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mintha a mennyország a mennyezetig
jött volna le közénk. Zoltán atyából is
sugárzott a boldogság és a szeretet a
hívek
felé,
szinte
könnyekig
meghatódtunk ettől a gesztustól. A
szentmise befejezése előtt újmisés
áldásban részesítette a híveket.
Kívánjuk neki, mi a dacsókesziek,
hogy a Szentlélek Isten vezetésével és
segítségével mindig találja meg helyét a
megpróbáltatások és problémák között.
Segítse őt a Boldogságos Szűz Mária az
ő Szent Fiával együtt, aki nagyon szereti
papjait, és minden papot magának akar
megtartani, mint az apostolait, hibáikkal
együtt. Legyünk mi is papjaink
segítőtársai azzal, hogy igyekezünk
bármi áron is részt venni a
szentmiséken. Halljuk meg a hívó szót,
amely a Legszentebb áldozatra hív az
eucharisztiában való részvételre, s ez
mind a lelkünk javára szolgál, amely
által nemesebbé válik itt a földi
életünkben, a lelkünk pedig bebocsátást
nyer az Isten országába. Mindig véssük
a szívünkbe, hogy a Boldogságos Szűz
Anya lesz ebben a segítségünkre.
Boldog emlékű II. János Pál pápa is
ezt választotta jeligéjévé „Totus—Tuus”
Tiéd vagyok teljesen!
Megköszönjük József lelkiatyánknak,
hogy lehetővé tette ezt a szép ünnepet.
Áldja meg őt a Jó Isten!

Huszár Gabriella
Dacsókeszi
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EGY NAGY CSALÁD SEMMIHEZ
SEM FOGHATÓ BIZTONSÁGOT AD
Odakint süvít a szél, dermesztő
hideg van. Jól esik bent ülni a meleg,
barátságos
hangulatú
szobában.
Beszélgető társam a 75 éves Zatyko
(született Jakab) Margit néni, aki
elsőként
született
bele
abba
a nyolcgyermekes családba, ahol a
szülők szigorúan, de nagy szeretetben
és mély vallásosságban nevelték
gyerekeiket.
Ön a legidőssebb a 8
testvér közül, megélte a
testvérei
születését.
Hogyan fogadták szülei
a gyerekek érkezését?
Minden
gyereket,
még
a
nyolcadikat is nagy
örömmel és izgatottan
vártuk. A szüleim soha
nem gondoltak arra,
hogy nem fogadnák el
bármelyiket is. Mindegyik
az Isten ajándéka volt és
hálát
adtak
értük,
hogy
egészségesen
jöttek
a
világra.
Másodiknak érkezett József, azután
Ferenc, majd Borbála. A háború
alatt született Ilonka, őt követte Mária.
Már felnött koromban érkezett László
és a nyolcadik, István születésekor
már férjes asszony voltam.
Nem féltek a szülei attól, hogy
nem tudják majd eltartani a sok
gyereket?
Édesapám talpraesett, ügyes,
dolgos ember volt. Mindent kiteremtett
a család számára. Voltak háziállataink,
a kertben megtermett a zöldség és szép
termőföldjeink
is
voltak,
azon
gazdálkodtak. Aztán, ha ruha, cipő
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kellett édesapám befogta a lovakat a
szekérbe és elindult a városba. A
szomszéd
falukban
felvásárolt
mindenféle
élelmiszert:
lekvárt,
szalonnát, tojást vagy élő állatot és vitte
Zsolnára eladni. Ott megvett mindent,
amire szükségünk volt: kabátot, cipőt,
kelmét, amiből édesanyám inget, blúzt
varrt. Hintónk is volt, azzal hordta
édesapám az akkori lelkiatyát, Solymosi
Dezső plébános urat Dacsókeszire
misézni.
Önnek mint legidőssebb
lánynak, bizonyára sokat kellett
segítenie a szüleinek. Hogyan
vette
ki
a részét
a
házimunkából,
gyereknevelésből?
A
pelenkákat
kiskosárban hordtam a
patakhoz, ott mostam,
amíg hófehérek nem
lettek.Korán megtanultam
főzni, varrni, az állatokat
ellátni.
Sokszor
még
iskolába se mehettem, ha sok
volt a munka. 13 évesen
kapáltam,
aratáskor
markot
szedtem. Józsi, az öcsém már 10 évesen
befogta a lovakat és mentünk hajnalban
a határba. A litániára mindíg haza
kellett érnünk, édesapám nem engedte,
hogy egyet is elmulasszunk. Kiskoromtól
a kenyeret is én süttem. A nagynéném
állt felettem, ágy dagasztottam, majd
bele szakadtam, de ő még akkor is csak
azt hajtogatta: -Meg kell ezt egyszer
tanulnod! Még az esküvőm reggelén is
előbb meg kellett fejnem a tehenet,
csak azután mehettem készülődni,
öltözködni.
Emlékszem,
egyszer
elmentek a szüleink korán reggel a
Szilosba cukorrépát kapálni. Mi otthon Józsi, Feri, Boris meg én elhatároztuk,
hogy utánuk megyünk, segíteni nekik.
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Édesanyám, mikor meglátott bennünket
megijedt, mit fog ennyi kapásnak enni
adni. Akkor Józsi azt mondta: - Tudja
mit édesanyám? Mi itt elegen vagyunk,
akik kapálunk, maga menjen szépen
haza és főzzön nekünk mákos dedellét!
Haza is ment és amíg elkészült a
dedelle, odatett egy samottéglát
melegedni a masinára. Úgy hozta ki
nekünk gyalog a Szilosba a kosárba az
ételt téglástól, hogy melegen tartsa.
Hogyan
készülődtek
a
karácsonyi ünnepekre?
Az ádventi időben végeztük a
Szent Család kilencedet, minden reggel
rorátéra jártunk. A fiúk
ministráltak,
mi lányok meg kísértük
őket.
Vidáman
mentünk, nem esett
nehezünkre
a
koránkelés, ez is része
volt
az
örömteli
várakozásnak, ami a kis
Jézus születését hozta el
nekünk. Aztán titokban
levágtuk
a
kis
disznócskánkat,
amit
szintén
titokban
neveltünk.
Akkoriban
részt kellett belőle
fizetni, de sokan voltunk az asztal körül,
így hát a szüleim jobbnak látták, ha
mindenestül a miénk marad. Így hát
korán reggel Józsi meg Feri behajtották
a kamra sarkába a hízót, lefogták,
édesapám pedig leszúrta. Én tartottam
a tálat a vérnek, amivel a kását főztük.
A húst felakasztottuk a füstre, így
tartósítottunk, akkoriban nem volt még
fagyasztó. Másnap jöttek a statisztikát
írni. A kályhán meg sült a zsír. A jegyző
úrnak megcsiklandozta az orrát a friss
tepertő illata. - Hú, de finom illat van
itt! - Jaj, beszaladt a libának a kukorica,
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le kellett vágnom, az sül itt a kályhán mentette meg a helyzetet édesanyám.
Szerencsére elhitte a jegyző úr és
megkönnyebbülten sóhajtottunk fel,
amikor becsukta maga mögött az ajtót.
Milyen
volt
akkoriban
a
karácsony?
Manapság, ebben a rohanó,
elanyagiasodott világban egész más
értéke van a karácsonynak, mint az én
gyerekkoromban. Akkoriban nem az
ajándékokról szólt a készülődés, hanem
vártuk a kis Jézus születését.
Imádkoztunk, tanítottuk a kicsikkel a
„Menyből az angyalt“,
amit
Szenteste
a
rokonok ajtaja előtt
énekeltünk.
Milyen
boldogok
voltunk, ha kaptunk egy
pár diót, vagy almát.
Becsomagoltuk a diót
aranypapírba és azt
raktuk a karácsonyfára.
A szaloncukrot saját
magunk
készítettük.
Felforraltunk
vizet,
hozzáadtunk
cukrot
és addig főztük, míg
elforrt
a
habja.
Kiöntöttük
egy
tálcára,
amikor
megdermedt,
kockákra
vágtuk,
ezüstpapírba csomagoltuk és a fára
akasztgattuk Ádám Éva reggelén. Az
ünnepi vacsora káposzta leves, mákos
dedelle és túrós lepény volt. A fa alatt
mindenkinek volt egy kis ajándék. Nem
drága holmi, csak éppen amire
szükségünk volt: harisnya, zokni, színes
szalag a hajunkba.
Együtt mentünk az éjféli misére,
másnap reggel pedig a pásztorok
miséjére. A fiúk szerettek ministrálni
nem kellett őket küldeni, mentek
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maguktól is. Emlékszem, egyszer a
háború idején otthonra hallottuk a
bombák hangját, de Józsi, meg Feri
mégis
elmentek
a
templomba
ministrálni. Olyan sokáig ne jöttek.
Sírtunk otthon, azt hittük bajuk esett.
Aztán minden elcsendesedett és a két
fiú épségben hazajött. Mondhatom volt
nagy öröm. Amikor a szomszéd házba
csapódott egy bomba, egyedül voltunk
otthon gyerekek. Hirtelen az ágy alá
bújtunk be minden. A kis Ilonka még
csak pólyás volt, annyra féltettem,
nehogy baja essen.

Most 75 évesen, ha visszatekint
az eltelt évekre, mi a véleménye a nagy
családról?
A Jó Isten különös kegyelmének
tartom, hogy mind a nyolcan élünk és
itt Csábon alapítottunk családot.
Közel vagyunk egymáshoz, kisegítettük
egymást,
amiben
csak
tudtuk.
Építkeztünk, összefogtunk testvérek,
sógorok, gerekek, önerőből az alapoktól
a festésig tettük a dolgunkat.
Megosztjuk örömünket, bánatunkat
egymás támaszai vagyunk. Minden nap
hálát adok a Jó Istennek ezért a
kegyelemért.
Margit néni, köszönöm a
beszélgetést és kívánok jó egészséget a
nagy család minden tagja számára.
Bojtos Mária
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KARÁCSONYI SZERETETHIMNUSZ
Ha a házamat fenyőágakkal, gyertyákkal,
égőkkel és csilingelő harangocskákkal
díszítem fel, de a családom felé nincs
bennem szeretet, nem vagyok egyéb,
mint díszlettervező.
Ha a konyhában fáradozom, karácsonyi
süteményeket sütök kilószámra, ízletes
ételeket főzök, és az evéshez
csodálatosan megterített asztalt készítek
elő, de a családom felé nincs benne
szeretet, nem vagyok egyéb, mint
szakácsnő.
Ha a szegénykonyhában segédkezzem, az
öregek otthonában karácsonyi énekeket,
és minden vagyonomat segélyként
elajándékozom, de a családom felé nincs
bennem szeretet, mindez semmit nem
használ nekem.
Ha a karácsonyfát csillogó angyalkákkal
és horgolt hópelyhekkel díszítem fel,
ezernyi ünnepen veszek részt, a
templomi kórusban énekelek, de Jézus
Krisztus nincs a szívemben, akkor nem
értettem meg, miről is szól a karácsony.
A szeretet félbeszakítja a sütést, hogy a
gyermekét megölelje. A szeretet hagyja a
lakásdíszítést, és megcsókolja a
házastársát. A szeretet barátságos az idő
szűke ellenére is. A szeretet nem irigyel
másokat házukért, amiben jól kiválasztott
karácsonyi porcelán és odaillő asztalterítő
van. A szeretet nem kiált rá a gyerekekre,
hogy menjenek már az útból, hanem
hálás érte, hogy vannak, és útban tudnak
lenni. A szeretet nem csak azoknak ad,
akiktől kap is valamit, hanem örömmel
ajándékozza meg épp azokat, akik ezt
nem tudják viszonozni. A szeretet
mindent elvisel, mindent hisz, mindent
remél, mindent eltűr. A szeretet soha el
nem múlik. A videojátékok tönkre
mennek, a gyöngysorok elvesznek, a
számítógépek elavulnak. De a szeretet
ajándéka megmarad.

2010. Karácsony
KARÁCSONYI HAGYOMÁNYOK A
VILÁGBAN
Ha azt mondjuk karácsony, a
legtöbbünknek a szeretet ünnepe, a
Betlehem,
a
karácsonyfa,
az
ajándékozás öröme jut eszünkbe.
Karácsony a kereszténység ünnepe,
Jézus születésének a napja. De annak
ellenére, hogy keresztény ünnep, a világ
számos más országában is megülik és a
szeretet ünnepeként tartják számon.
Már a római korban is elterjedt az a
szokás, hogy megemlékezzenek a téli
napfordulóról, ezt a fény ünnepének
tartották és úgy hitték, hogy a
világosság diadalmaskodik a sötétség
felett.
Jézus születésének ünnepe akkor vált
népszerűvé, mikor a kereszténység
hivatalos vallás lett.
A reformáció átalakította a karácsony
ünnepét
is
így
a
karácsony
szellemiségét
megpróbálták
becsempészni a házakba.
Ebben az időszakban terjedt el a
karácsonyfa állítás.
KARÁCSONY JAPÁNBAN
A karácsony csak egy újabb nap
Japánban. Az ajandékozás szokása itt is
él, de nincs családi összejövetel, mikor
kicsi és nagy egyaránt együtt örül és
énekel, nincs karácsonyi vacsora, amit
az édesanyák reggeltől kora estig a
konyhában tüsténkedve készítenek el.
Bár az amerikanizáció hatása itt is
érződik és a Mikulás meglepi a
gyerkőcöket, az utcák fényárban
úsznak, mégis itt ez az ünnep csupán
egy újabb nap, mikor dekorálhatnak, de
valójában a karácsony meg sem
történik.
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KARÁCSONY OLASZORSZÁGBAN
A karácsony Olaszországban a novena
időszakkal
december
16.
körül
kezdődik. Ekkor a gyerekek karácsonyi
dalokat énekelve házról házra járnak,
pásztornak öltöznek és eljátszák Jézus
születését.
Az ajándékokat egy úgynevezett Urn of
Fate bögréből húzzák ki, ami mindenki
számára 1 ajándékot rejt. Az
ajándékokat zokniba kapják és csak
január
6-án
Epyphane
napján
bonthatják ki. A rossz gyerekekről sem
feledkeznek meg, ők a mi virgácsunk
helyett széndarabkát kapnak

A karácsony esti vacsora náluk a
cenone.
A kisdedet születése napján dudával
köszöntik főleg a déli tartományokban,
innen kapta a karácsony is a nevét:
Natale, azaz születés. Nápolyban az
emberek templomról teplomra járnak,
hogy üdvözökljék a kisdedet.
KARÁCSONY FINNORSZÁGBAN
Finnországban
december
23-án
kezdődik a karácsony, mikor a szülők
előkészülnek a másnapi lakomára és
rendet,
tisztaságot
teremtenek
mindenhová.
A finnek szokásaihoz hozzá tartozik az
is, hogy a karácsonyi menüből
megvendégelik a háziállatokat is, és
9
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megetetik a fészkelő madarakat,
melyben
a
természetközeliségük
mutatkozik meg. Az asztalt éjszakára
sem szedik le, hogy a karácsonyi manók
is fogyaszhassanak belőle.
Természetesen a finnek mély hitvallása
megmutatkozik abban, hogy az éjféli
mise
nem
maradhat
ki
a
repertoárjukból.
Lappföldön lakik a Télapó, akit
Joulupukkinak hívnak és a hagyomány
szerint ő hozza a z ajándékokat
december 24-én.
A szauna természetesen ezen a napon
sem mardahat el.
KARÁCSONY ANGLIÁBAN
A britteknél a Christmas, azaz Karácsony
az év legfontosabb ünnepe. Az utcák,
terek
fényárban
úsznak,
turistalátványosság a Harrods áruház
kirakata, amelyet több ezer világító
gömbbel díszítenek. A Trafalgar Squareen megcsodálható a hatalmas, díszes
fenyőfa, mely a norvég nép ajándéka a
briteknek,
II.
világháborús
segítségükért.

December 24-e még munkanap és a
család szerepe sem olyan fontos, mint
nálunk. Ilyenkor vannak a nagy
munkahelyi Christmas partyk és inkább
a barátokkal töltik ezt az estét,
iszogatnak, szórakoznak.
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2010. Karácsony
Ezen az estén érkezik kéményen
keresztül és a kandallóba pottyan a
Father Christmas, aki a gyerekek
legnagyobb örömére megtölti a
stockingot,
vagyis
a
zokniszerű
képződményt. A gyerekek már 1
hónappal karácsony előtt levelekkel
bombázzák a Télapót, amit a kandalló
tüzébe dobnak, hogy így jusson el az
északi sarkra.
Angliában is elterjedt az éjféli mise, de
az igazán vallásos anglikánok másnap
hajnali protestáns misén tisztelegnek a
kisded előtt.
Az ajándékozás napja december 25e,ilyenkor összegyűlik a család és együtt
ünnepeli az öszzetartozás és szeretet
napját.
KARÁCSONY GÖRÖGORSZÁGBAN
A görögöknél a karácsony 12 napig tart.
A december 25-től január 6-ig terjedő
időszakot Dodekameronak nevezik
(jelentése 12 nap)
Ebben benne foglaltatik mindhárom
ünnep, a karácsony, az új év és a
Vízkereszt.
Görögországban
a
karácsonyi
ünnepkörhöz nagyon sok legenda,
mese, babona kapcsolódik. Úgy hiszik, a
Föld mélyén gonosz manók élnek nevük kalikandzarosz – akiknek az a
dolguk év közben, hogy a Földet tartó fa
törzsét elfűrészeljék. Karácsonykor
azonban felhagynak ezzel a bosszantó
feladattal, hogy a földre jöjjenek, most
már az embereket bosszantani. A
házban aztán szörnyű ramazurit
csapnak, törnek - zúznak, eleszik az
emberek elől az ennivalót. Ezért távol
kell őket tartani a háztól, és mivel a
tűztől nagyon félnek, a házi tűzhelyben
a láng soha nem aludhat ki.
Vízkeresztkor aztán a pap által
megszentelt víz bűvös ereje visszaűzi
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óket oda ahonnan jöttek, a Föld
gyomrába.
A karácsonyi ünnepkör népszokásainak
a görögöknél is az a célja, hogy az
eljövendő évre bő termést, egészséget,
gazdagságot hozzanak a családoknak. A
manók elűzésére szolgáló tűz hamuja
varázserővel bír, ebből a földekre
szórnak, bő termés reményében. A
fiatal lányok karácsony reggelén a
patakhoz mennek vízért, ebből iszik az
egész család.
KARÁCSONY SPANYOLORSZÁGBAN
A karácsony hivatalosan a karácsonyi
lottósorsolással kezdődik, és a kihúzott
számokat élő adásban, énekelve
juttatják
a
nézők
tudomásásra.
December 24-én karácsonyfát állítanak,
valamelyik családtagnál jön össze a
család, elfogyasztják az ünnepi ebédet,
és éjszaka misére mennek. A
spanyoloknál is a Télapó hozza az
ajándékot. A gyerekek azonban a
karácsonynál is jobban szeretik január
6-át, a háromkirályok ünnepét,
spanyolul Los Reyes Magos hiszen a
nagy ajándékot ekkor kapják. A
háromkirályok érkezése a karácsony
igazi csúcspontja, az utcákat feldíszítik,
és a tömeg tolongva követi a három
király díszes karavánját.

MEXIKÓBAN

A mexikóiak számára legfontosabb
ünnep
a
karácsony.
Hatalmas
felhajtással mennek a templomba,
gyertyát gyújtanak és imádkoznak.
Decemebr 24-én összegyűlik a nagy
család és együtt elfogyasztják az ünnepi
vacsorát, éjfélkor pedig előkerül a
pinata, mely cukorkát és apró játékokat
tartalmaz és a gyerekek akkor szerzik
meg az ajándékot, ha bekötött szemmel
verik szét.
A karácsonyi hagyományokban nagy
eltéréseket is találunk;egy azonban
biztos a karácsony minden embert
megtölt szeretettel, hiszen bárhol is
járunk a világban a béke és a szeretet
ilyenkor decemberben előtérbe kerül.
Azt kívánom, hogy ez a szellemiség
hassa át mindennapjainkat ne csak így
decemberben , hanem mindig tartsuk
szem előtt a karácsony üzenetét.
Békés
Boldog
Örömökben
Szeretetben Gazdag Karácsonyt!

és

össszeálította Kissimon Ildikó
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KARÁCSONY GYEREK SZEMMEL

Én azért szeretem a Karácsonyt, mert
szeretem az előkészületét – szeretek
eljárni a hajnali szentmisékre. Szeretem
az ajándékozást is, de a Karácsony nem
csak az ajándékozásról szól, hanem a
szeretetről.
Nagyon
szeretek
Betlehemezni járni.
György Veronika (5.évf.)

Balga Dominik (2.évf.)
A Karácsony számomra örömet,
szeretetet és békét hoz. Ajándékot
lehet kapni és a családdal együtt lenni.
A Karácsony szép ünnep és örömet hoz
mindenkinek.
Zatyko Dávid (3.évf.)

György Mária (1. évf.)
Az én Karácsonyom nagyon jó szokott
lenni. Nem az ajándékozásról szól,
hanem a szeretetről. Nekünk a
karácsonyfa mindig élő, mert én nagyon
szeretem a fenyő illatát. Nagyon
szeretek anyukámmal sütni, főzni. Nagy
örömmel szeretek Betlehemezni járni.
György Adrián (5.évf.)

Baráth Sofia (2. évf.)
A Karácsony számomra a szeretetet
jelenti, békét, örömet és sikert. Örülök
néki, hogy együtt a család. Várom a
szünetet is és az ajándékokat. A
Karácsony számomra mindig a béke és
szeretet ünnepe. Várjuk a mi
Megváltónkat, Jézus Krisztust, aki az
Atyaisten egyszülött Fia. Az Atyaisten
Fia, aki Betlehemben született.
Balga Dominika (7.évf.)
Balga Domnika (7. évf.)
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ilyenkor.
Etessük
őket
répával,
szalmával, magokkal. A gyerekek várják
a Jézuskát, hogy hozzon nekik
ajándékot.
Mindenkinek
Boldog
Karácsonyt!
Miskei Mónika (5.évf.)

Koštial Lúcia (8. évf.)
A Karácsony számomra a család
összejövetele a szeretetért. Ilyenkor
mindenki jobb lesz. A Karácsony sok-sok
ember számára fontos. Karácsonykor az
emberek szeretetből megajándékozzák
egymást. A Karácsony sok szeretetet
rejt, amire még nem is számíthatunk.
Balga Tamás (5.évf.)

Miskei Mónika (5. évf.)

Pásztor Bernadett (2. évf.)
A Karácsony számomra a legszebb,
legkedvesebb ünnep. Ez az ünnep Jézus
Krisztus megszületésének a napja.
Ilyenkor sok a szeretet. A családdal
együtt az asztalnál a legszebb pillanat.
Sok
képeslapot
küldhetünk
barátainknak,
rokonainknak.
A
karácsonyfát közösen díszítjük. A
gyerekek
szánkóznak,
síelnek,
korcsolyáznak,
együtt
építik
a
hóembert. Ne csak az emberekre
hanem az állatokra is gondoljunk

Számomra
a Karácsony
a szeretet
ünnepe és az ajándékozás napja. Örülök
a sült halnak és a sok sok finomságnak.
Szeretem látni testvérém meglepetését
ajéndékbontáskor.
Én
szeretem
a Karácsonyt.
Balga Kriszitán (9. évf.)

Molnár Attila (2. évf.)
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ELMÉLKEDŐ ÜDVÖZLÉGY
ÜDVÖZLÉGY!
Uram, Isten!
az angyalt te külted Názáretbe,
a te követed volt, így a Te szavaidat
mondta a Szent Szűznek!
Te akartad megszegni a csendet,
megszüntetni a távolságot!
Te vagy az, aki közeledtél hozzánk, Tied
az első szó!
MÁRIA
Előre nevet
adtál Fiadnak,
Jézusnak!
Szűz Anyád
nevét
nem
adtad előre
tudtul,
elfogattad azt
amit
az
emberi lélek
pillanatnyi
ihletettsége,
vagy
egy
családi, társadalmi forma megállapított
számára!
Ha nem is mondod, ha nem is jelzed,ha
nem is látszik istenséged felsége, Te
vagy
Ura
gondolatainknak,
érzéseinknek, cselekedeteinknek.
KEGYELEMMEL TELJES
Te állapítod meg róla ,Uram, hogy
kegyelemmel teljes.
Hiszen nem lehet kedves Neked, aki
nem makulátlan, és csak az lehet
a bűntől egészen megóvott, aki Neked
kedves.
Egyszerű szavak, egyszerű otthon,
egyszerű e lány, és világok (a gonoszé)
omlanak, és világok (az Istené) épülnek
az isteni csendben!!!
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AZ ÚR VAN TE VELED!
Micsoda látomása az istenségnek,
melynek képe:
„lobogó tűz, a homály, a sötétség vagy
förgerteg, harsonazengés
vagy menydörgő szózat“
És ez a mindenkin és mindenen
Uralkodó: „a Királyok Királya és
uralkodók Ura“.
Ez van Máriával, ez áll mellé, ez
kormányozza
, ez ad erőt,
szépséget és
dicsőséget
neki.
Te
állsz,
fölséges
Urunk,
ez
őztekintetű
leány
mögött,
s
lelke dalos
érzésein
tudnom kell
felfedezni
Téged, aki a „Hatalmas és Szent“ vagy.
ÁLDOTT VAGY TE AZ ASSZONYOK KÖZÖT
Te megáldottad Szűz Anyádban
a nőiséget és asszonyiságot, hogy ami
átokként
és
szerencsétlenségként
jelentkezik a legtöbb emberi életben, az
szentelődjék meg áldást fakasztóan
Máriában!
ÁLDOTT A TE MÉHEDNEK GYÜMÖLCSE,JÉZUS
Azt akartad, Urunk, hogy testben e világ
elé lépő Fiad anyaméh gyümölcseként
álljon elénk.
Ezzel ezt is akartad, hogy a gyermekét
váró anyaszív édes izgalmával és
sóvárgásával várakozzunk Rád.
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Az anyakéz reszkető örömével és soha
meg nem szűnő munkálkodásával és
áldozataival szolgáljunk Neked!
Mint ahogy Te is anya-módjára szeretsz
minket és hordozol
minket „őszülésünkig“ szeretetednek
méhében!
ASSZONYUNK SZŰZ MÁRIA, ISTENNEK SZENT
ANYJA IMÁDKOZZ ÉRETTÜNK, BŰNÖSÖKÉRT!
Benned találkozik az Ég kegyelme és
a Föld nyomora.
Mienk vagy, de rajtad kívül mindnyájan
bűnösök vagyunk,
és az Istené vagy, méghozzá anyai
hatalmad van rajta.
Imádkozz hát!
MOST ÉS HALÁLUNK ÓRÁJÁN
Két döntő pillanatunk van:
a jelen feladatai, gondjai, nehézségei,
keresztjei, megoldatlanságai, zavarai
és az élet lezárása, a halál órája.
Nem fontos a tegnap, nem érdekel
a holnap, most, ma dől el, e pillanatban
üdvösségem, és a halálom óráján: Beléd
kapaszkodni az Egyház papjába és
szentségeibe, akkor állj mellettem,
imádkozz!!
Emelj
csillagfényeddel
a mennyei
hazába, Asszonyunk Szűz Mária! Amen.
összeálította Csécs Frederika
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MEGTÖRTÉNT MESE
Hol volt hol nem volt, a déli határ
mellett egy kis faluban a Jó Isten és a
Szűz Mária segítségével megalakult egy
csoport, akik a lelkiatyát hivatottak
segíteni. A hét belső tag segítőket
toborozott maga mellé, akik imájukkal
segítik őket a feladatok megoldásában.
Először nem hittek benne és sokan még
most sem, de a kitartó ima meghozta
gyümölcsét. Minden akadályt leküzdve
végezték el a rájuk háruló munkát. Nem
győzték
köszönni
a segítők
támogatását.
Abban a hónapban, amikor a Szűz
Mária nevenapját ünneplik a csoport is
ünnepelt. Fennállásuknak második
évfordulóját.
Elhatározták, hogy összehívják a
segítőket
és
mindazokat,
akik
szeretettel
vannak
irántuk
és
megünneplik a közösen elért sikereket.
A lelkiatya szentmisét tartott, majd
együtt bevonultak a parókiára, ahol már
várta őket a sok finomság. Egy szép vers
után következett a rövid beszámoló az
elvégzett feladatokról, majd egy
magható történet. Ekezdődött a
lakoma. Nagy meglepetésre még egy
torta is előkerült. Mindenki evett, ivott
és jó hangulatú beszélgetés folyt. A
csoport megköszönte a segítők
áldozatkész imáit és további kitartásra
buzdította őket. Mindenki elégedetten
és lelkileg feltöltődve távozott. Annyi
bizonyos, hogy minden, ami történik A
jó Isten akaratából való és semmit se
tehetünk a tudta nélkül. Ezért is
alakulhatott meg ebben a kis faluban a
MÁRIA LÉGIÓ!
Bojtos Mária
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KARÁCSONYI VICCÖZÖN
A mai kor gyermeke
A kis Peti elmélyülten nézi a templomi
betlehemes
szoborcsoportot.
A
pásztorok és a Háromkirályok mellett
természetesen látható ott glóriával a kis
Jézus, Szűz Mária, Szent József. A kisfiú
végül csendesen megszólal:
- Mami, a pásztoroknak miért nincs
parabolaantennájuk?
Nem adja fel
A plébános egy szép téli reggel kéthetes
sítúrára indul a Tátrába. Káplánja
búcsúzóul megkérdi tőle:
- A leveleidet szokás szerint címezzem
egyenesen a baleseti sebészetre?
Modern változat
A plébános az egyiptomi menekülés
történetét meséli:
- … Az angyal menekülésre szólította fel
Szent Józsefet. Mivel szegények voltak,
nem mehettek tevén vagy lóháton,
mert csak egy szamaruk volt. Ma úgy
mondanánk:
nem
tellett
nekik
Mercedesre
vagy
Opelre,
csak
Trabantra.
A következő hittanórán Gyuszi felel:
- Szent József az angyal figyelmeztetése
után felébresztette Máriát és a kis
Jézust.
Kirohantak
a
garázsba,
beugrottak a Trabantba, és olyan vadul
száguldottak, hogy a gonosz Heródes a
Mercedesével sem érte utol őket…
Biztos, ami biztos
Peti nagyon várja a Mikulást. Egy este jó
hangosan mondogatja:
- Kedves Mikulás, kérlek, hozz nekem
korcsolyát!
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- Ne kiabálj, a Mikulás nem süket –
figyelmezteti a mamája.
- Ő nem, de a nagyapa igen.
Nem a pásztorok
Karácsony előtti párbeszéd hittanórán:
- Nos, gyerekek, ki szerzett először
tudomást Jézus születéséről?
- Mária!
Kérdés-felelet
- Hogy hívjuk a Karácsony és
Háromkirályok
ünnepe
közötti
időszakot?
- Téli szünet!
Az Afrika-kutató
A pap kisgyerekeknek magyarázza:
- Képzeljétek el, Afrikában vannak
országok, ahol nincsen hittanoktatás.
Mire kell tehát pénzt gyűjtenünk?
Egy csipogó hang:
- Hogy mi is kivándoroljunk Afrikába!
„Isteni” öröm
Karácsonykor a plébánián koldul egy
koldus. Megkérdi tőle az atya:
- Tudod-e, hány az Isten?
- Hát azst hirtelen nem tudom, hogy
hányan vánnák, de azst igen, hogy azs
egyiknek tegnap született egy fia.
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A
karácsony
éj
varázslatát
valószínűleg mindnyájan ismerjük. Bár
napjainkra az ajándékozás rendkívül
fontos momentuma lett az ünnepnek,
mégis a karácsony éj misztikuma,
csodája nem múlt el. Ez az ünnep,
melynek
valódi
tartalma
a
legelevenebben él ma is. Karácsony este
minden elcsendesedik, a közlekedés
leáll, és ha olyan szerencsénk van, hogy
hó is esett, a csend még teljesebb. Míg
advent a reményteli várakozás ideje, a
Szenteste maga a megvalósult és
beteljesedett csoda, a Megváltó
születésének
napja.
A
képzőművészetben, a zenében talán a
legtöbbször feldolgozott téma.
Elterjedt
szokás,
hogy
templomainkban
karácsonykor
kis
istállócskát
állítanak
fel.
Jézus
születésének „miniatűr“ ábrázolása ez,
amelynek középpontja a jászolban fekvő
isteni Gyermek. Az istállóban a kis Jézus
mellett ott van a Szűzanya, Szent József,
a pásztorok. Már az őskeresztény
egyházban a katakombákban is találtak
falba vésve ilyen képeket, de magának a
betlehemi jászolnak eredete a XIII.
században élt Assisi Szent Ferenc
nevéhez fűződik. Szent Ferenc isteni
sugallatra és a pápa engedélyével egy
erdőcske szélén felépítette a betlehemi
istálló mását. Az istállóba jászolt
helyezett, abba kis Jézus faragott
szobrát helyezte, mellé pedig Szűz
Máriáét és Szent Józsefét. Körös-körül
jámbor pásztorok álltak, néhány
juhocska, az istálló felett angyalok.
Karácsony este aztán kivilágította az
istállót és összehívta a népet. Ámulva
nézte mindenki a csodaszép látványt.
Egész este ájtatosságot tartottak, majd
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pedig Szent Ferenc prédikált a
betlehemi Fiúcskáról, a szegényes
istállóban született isteni Gyermek
szeretetéről.
A
betlehemezés
a
karácsonyi
ünnepnek már régóta része, ez egy
dramatikus
játék,
amely
Jézus
születésének fontosabb eseményeit
mutatja be a Biblia alapján. Eredetileg a
templomokban vagy azok előtt adták
elő. Ez a szokás idővel elszakadt a
templomoktól és népszokásként élt
tovább.
Betlehemezni
általában
karácsony délutánján indulnak a
fiatalok, s késő estig sorba járják a falut.
Azt a történetet mesélik el, melyben
Jézus születésekor a pásztorok vagy a
"három királyok" ( a napkeleti bölcsek)
meglátogatják a jászolban, barmok közt
fekvő kisdedet és Máriát.
Az elmúlt évszázadokban kialakult
népszokások sokáig tartották magukat,
az utóbbi néhány évtizedben azonban
sajnálatos
módon
csökkent
a
jelentőségük. Nagyszüleink idejében a
karácsony még elképzelhetetlen lett
volna a hagyományos drámajátékok
nélkül, melyekben a település aprajanagyja örömmel vett részt.
Csábon örömünkre újra él a
betlehemezés szokása, amikoris fiatal
gyerekekből álló csoportok jelmezbe
öltözve és díszletekkel kezükben házról
házra járnak és szerepjátékukkal,
énekeikkel idézik fel a betlehemi
pásztorok történetét.
Szeressük a betlehemi Gyermeket, aki,
hogy szeretetünket megnyerje, oly nagy
szeretetet
tanúsított
irántunk!
Szeressük, adjunk határtalan szeretetet,
cserébe végtelen szeretetért.
Zatyko Szilvia
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KINDER PARADISO RECEPT
Előkészület: 30 perc sütés: 35 perc
Hozzávalók 8 főre
Tésztához:
4 tojás
15 dkg cukor
10 dkg puha vaj
10 dkg liszt
10 dkg étkezési keményítő
1/2 cs sütőpor
½ citrom reszelt héja (vagy 1 fiola
citromaroma)
1 csipetnyi só
Krémhez:
2,5 dl tej
6 dkg cukor
1 cs vaníliás cukor
1 csipetnyi só
3 ek liszt
1/2 citrom reszelt héja
2 ek rum (vagy néhány csepp
rumaroma)
2 dl habtejszín
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Kivajazott, lisztezett (vagy sütőpapírral
bélelt) közepes méretű (kb. 23x35)
tepsibe simítjuk a masszát, és
előmelegített 170 °C-os sütőben 30-35
perc alatt kisütjük. A tésztát hagyjuk
kihűlni.
Krém készítése: A krémhez a lisztet, a
sót, a cukrokat csomómentesre
keverjük kevés hideg tejjel. A maradék
tejet felforraljuk, lassan hozzáöntjük a
lisztes masszához, és kis lángon,
folyamatos keveréssel sűrűre főzzük.
Levesszük a tűzről, a keveréket
dőnként
megkavargatva
teljesen
kihűtjük, és ízesítjük a citromhéjjal és a
rummal.
Végül a keményre vert tejszínhabot is
beleforgatjuk.
Összeállítás:
A
kihűlt
tésztát
ettévágjuk, és megtöltjük.
Hideg helyen hagyjuk megdermedni,
majd porcukorral megszórjuk, és
hosszúkás szeletekre vágva kínáljuk.
Bojtos Mária

FIGYELEM!

Azt mondják valóban olyan, mint a
boltban kapható édesség.
Tészta készítése: A tésztához a lisztet
átszitáljuk az étkezési keményítővel és a
sütőporral.
A tojások sárgáját habosra keverjük a
cukorral, hozzáadjuk a vajat, a sót, majd
a lisztes keveréket.
A végén óvatosan belekeverjük a
tojások
keményre
vert
habját.
Amennyiben a massza túl kemény
lenne, kicsit lazíthatjuk 1-2 evőkanál
hideg tejjel.

Bátorítani szeretnénk minden
kedves
olvasót,
hogy
a
plébániaközösséggel,
hitélettel,
lelkiséggel
kapcsolatos
élménybeszámolóikat, cikkeiket,
valamint
a
közeljövőben
megrendezendő ilyen jellegű
rendezvények programjáról szóló
információkat juttassák el a
Csábító
szerkesztőihez.
Szeretnénk, ha valamennyien
szerkesztői lennének plébániánk
folyóiratának.
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KARÁCSONY
A Karácsony az év legszebb ünnepe
Mert ekkor született a kis Jézus Betlehemben.
E ünnep a szeretet s a remény megáradt folyója,
Illő ilyenkor hálát adni az Úrnak.
Hálát adni az Úrnak,
Hogy kis Jézus megszületett,
Betlehemben, hol senki sem várta,
A rongyos istállóban.
Megszületett s békét hozott e bűnös Földre,
Az emberek nagy örömére,
Szerették és imádták,
De aztán mégis elárulták.
Születése ma egy ünnep, a Karácsony,
Minek kétezer éve mindig örülünk,
A szeretet, a béke, a remény ünnepe,
A családban, vagy azon kívül.
Áll a szép, nagy karácsonyfa,
Minden egyes házban,
Gyűlnek köréje az emberek,
Vígan s boldogan.
Azt kérik a kis Jézustól:
Legyen Béke!
Legyen Béke e földön
Minden embernek!
Legyen Béke, szép Karácsony!!!
Miskei Ferenc (9.évf.)
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