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Ünnepre készülünk…
2022. január
Ünnepelj, de ne vesztegelj
ott a jászol mellett.
Azt ismerd meg, kiben minden
ígéret betellett!
Hited reményt, békességet,
üdvösséget úgy hoz,
ha eljutsz a kisdedtől
a győzelmes Krisztushoz.
Siklós József: Ajánlás
Ajánlás:
„ Az Ige testté lett, és közöttünk lakozott…” Minden
adventben Jézus 2000 évvel ezelőtti, és az idők végén beteljesülő
újbóli eljövetelére gondolva készülünk a karácsonyi ünnepre.
Ehhez szükséges az elcsendesedés, mert mai világunk pont
harsányságával, felpörgésével a lényegről akarja elterelni a
figyelmünket. És szükséges, hogy az ünnep igazi értelmét
megfogalmazzuk magunknak, hogy a készületünk „személyre
szabottan” történjen, és életünk körülményeit az Érkező méltó
fogadásához átalakítsuk…
Plébániai füzetek

Beköszöntő
Kedves Testvérek!
Ugyan már elmúlnak az ünnepnapok, mire ezt a füzetet a kedves
Testvérek kézbe vehetik, de talán nem haszontalan visszatekintenünk, hogy a
készületünkből, elhatározásainkból mit sikerült megvalósítani. Ment-é a
(hit)világunk elébb? Hogyan is „futottunk neki” az ünnepnek, egyáltalán e
napok tartalmát, jelentőségét tudatosítottuk-e magunkban?
A mindszenty-s gyerekek nagy lelkesedéssel készültek imaóránkra. Már
az októberi imaóra végén megegyeztünk Maya nénivel (a színjátszósok
mozgatójával), hogy az adventi imaórát a gyerekekre „szabom”. Jókor
megkapták a tanulandó énekeket, később a szövegeket. Az utolsó két próbán
magam is részt vettem, csiszolgattuk az énekeket. A gyerekek „lendülete”
engem is elragadott.
Ugyan nem vagyok pedagógus (családom minden tagja e szolgálatban
él), valami talán rám is átragadt, általában szót értek ezzel a korosztállyal is.
Egy biztos – ezt szakemberek sem vitatják – hogy az „élménypedagógia”
hatásos és eredményes módszer, ha a gyerekekkel valamit el akarunk érni. Ez
az imaóra – bizonyára – a gyerekeknek is adott valamit. Láttam – a próbákon
még kicsit szétszórt – az imaórán összeszedetten szereplő, mosolygós, vidám
arcokon…

Az imaóra meghallgatható honlapunkon a Média/Imaórák menüben, ill.
a Mária Rádió archívumában az Imaórák között:
2021.12.17 - 23:20

2022. január
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Ünnepre készülünk…

Imaóra – 2021. december

Imaóránk elején Andor atya kihelyezte az Oltáriszentséget, majd röviden
bevezette imaóránkat.
Szent vagy, Uram, szent vagy, minden fölött szent vagy.
Jézus kenyér színében, az Oltáriszentségben.
Kedves Testvérek!
Szeretettel köszöntök mindenkit, különösen is az iskolásokat.
Nagyon köszönjük, hogy a mai imaórán ti fogtok szolgálni.
A mai elmélkedésnek a fő irányvonala egy kicsit az elcsendesedés.
Emlékszem, amikor a műtétem után egyik rokonomnál voltam – még
kispap koromban-, kimentem az előtérbe, illetve a nappaliba. Reggel
mindig így cselekedtem, hogy imádkozzam. Csendben voltam,
magammal vittem a Szentírást. Egyszer csak kirohan a rokonom, rám
néz, cigit elő, rágyújt, és kérdi: Hogy bírsz te csendben lenni? És már
csavarta is fel a rádiót. Ez meglepett egy pillanatra,- de valóban, ilyen
világban élünk. Családokat látogatok, ugyan senki sem nézi a tv-t, de
megy-, hogy valami szóljon. Ez nem jó.
Most azt szeretnénk, hogy egy kicsit ezen a héten, ezekben a
napokban tudjunk elcsendesedni. Ahogy az imaóra plakátján
olvashattuk, hogy egy személyre szabott tervet készíthessünk arra,
hogyan is várjuk Jézust. Ahhoz meg kell hallanunk először is a hangját,
de zajban nem lehet meghallani. Isten csak a csendben szól hozzánk!
Kívánom, hogy ez az imaóra is segítsen bennünket ebben.
Új egyházi év kezdődött, ismét ádvent van. A liturgikus időszakok
periódusában újra születésnapra készülünk, méghozzá Jézusét szeretnénk
méltóképpen megünnepelni. A születésnapokra mindig készülünk, legyen az
valamelyik családtagunké, barátunké. Ajándékokat, finom ételeket készítünk,
takarítunk, rendet rakunk, hogy az ünnepre minden rendben legyen.
Ez a hangulat, ez a készülődési láz eluralkodik rajtunk ádventben,
különösen is gyermekeinken, unokáinkon. Jézus születésnapjára készülünk,
de kicsit másképp, mint emberi viszonylatainkban. Az ünnepelt nem
közönséges ember. Ő az Isten Fia, aki 2000 éve emberré lett, hogy elvezessen
minket is oda, ahova mindenki el szeretne jutni: az örök életre, a
mennyországba.
Mai imaóránkon felidézzük a karácsonyi történetet. Körültekintünk,
hogyan készül a világ és mi magunk is, illetve hogyan is érdemes készülődni
erre az ünnepre.
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Nagy öröm számomra, hogy ma a mindszentys diákok segítenek az
együttgondolkodásban. Tükröt tartanak elénk, milyenné válhat a
karácsonyunk, ha csak a külsőségekre figyelünk. Ma kicsit feje tetejére
állítjuk a dolgokat, ma a gyerekek tanítják a felnőtteket.
Tudjuk, a karácsonyi történet korábban kezdődött. Akkor, amikor Mária,
Gábor angyalnak, mint az isteni felkérés hírhozójának szavára elfogadta,
hogy az Istengyermek anyja legyen. Ezt tavasszal, március 25-én ünnepeljük.
Ezen a napon fel is szoktunk zarándokolni a Bazilikába, mert az ottani Bakócz
kápolnának Gyümölcsoltó Boldogasszony a védőszentje. Ahogy ott is, most
is köszöntsük Máriát közös énekünkkel, az Ő öröménekével.
||: Magnificat, magnificat, magnificat anima mea Dominum!
Magnificat, magnificat, magnificat anima mea. :||
Az adventi készületet nagyon sokan félreértik. Erről még sokszor lesz szó
ma este. Számunkra a külsőségeknél sokkal fontosabb a lelki készülődés.
Ehhez bizony el kell csendesednünk.
Füle Lajos: Ha csendben lennél
Ha csendben lennél… Lenne rá okod,
tán felfigyelnél, mint a pásztorok.
Ők hallottak és láttak, mert lehet
az éjszakában angyaléneket
hallani, csak a lélek csendje kell
hozzá, mikor nem ember énekel,
mikor felülről jön az üzenet,
mikor VALAKI nyitja füledet,
s, az Ég, a Föld, a LÉLEK, az anyag
beszélni kezd mind, vagy visszhangot ad.
Ha csendben lennél, szinte hallanád
a molekulák termikus zaját,
sőt hallanád – a földi zaj helyett –
égi Igét és angyaléneket,
szívig elérőt és csodálatost,
s véget nem érő ünnep jönne most!
A karácsonyi történet fontos részlete, ahogy a szülés előtt álló Mária és
jegyese, József a népszámlálás miatt Betlehembe érkezik. És mi is történt?
Az emberek nem fogadták be őket, így Jézus egy barlangistállóban született.
5

Nem akadt hely
Lukács 2,7
Nép a nép hátán nyüzsög Betlehemben,
s hogy jött, Akit évezredek óta vártak
- mily szégyen ez - a vaksággal vert ember
nem adott helyet az Isten Fiának.
Ím, legelőször barmok szeme tágul
ámulattal az égi jövevényre,
s egy vén istálló korhadt jászolábul
elégült meg milliók lelki éhe.
Nem volt hely! S ma sincs! Lelkünk tele van,
száz indulat zsibongó népe lakja,
s Krisztus bolyong, az Isten hontalan!
....Feléd vezet ma szent Karácsony napja,
s szennyes szívem szállásának felajánlom:
fogadd el, Jézus, s légy Uram, Királyom!
Imádkozzunk együtt, hogy elcsendesedve, kicsit visszafogottabban
tudjuk megélni az adventi napokat, és szívünkben szállást vehessen Jézus:
Istenem, köszönöm, hogy egy kis időre félretehetem a munkát.
Köszönöm, hogy Rád gondolhatok.
A mindennapok gondjai mégsem hagynak el.
Békétlen, nyugtalan vagyok.
Félek a csendtől, mert megszólal benne az én ürességem.
Köszönöm mégis, hogy önmagammal szembenézhetek.
Ünnepelni, jóságodnak örülni szeretnék.
Szeretném megélni, hogy a csendben a Te szavad szólít meg engem.
Jöjj, Uram, és add, hogy szívemben csend és béke legyen! Ámen.

Bizonyára mindenki többször elgondolkodott rajta, milyen lehetett Jézus
gyerekkorában. Milyen kisfiú is lehetett? Ezen kósza gondolatainkat foglalja
csokorba a következő vers.
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Bódás János: A karácsonyi Jézushoz
Jézus, te is születtél,
milyen fiú lehettél?
Verekedni szerettél?
Hát mosdani? . . . Vagy jobb voltál
minden földi gyereknél?
Hát zöld egrest ettél-e
egészséged vesztére?
Fáról sokszor estél-e?
Kék foltokkal rakva hányszor
értél haza estére?
Panasz is volt néha rád?
Ne szomorítson a vád:
ha elszakadt a ruhád,
vagy valamit összetörtél,
kiporolt-e jó anyád?
Ó, te égi, tiszta fény,
követni mernélek én,
szakadékok peremén,
ha tudnám: te is így kezdted,
gyermekként, akárcsak én.
Decemberben szürke az ég, rövid a nappal, hideg van. Talán ez is
érzékelteti azt a lelki sötétséget, rossz hangulatot, ami ilyentájt ránk
telepedhet. Vágyunk a fényre, a világosságra, a melegségre a külvilágban is,
meg a lelkünkben is. Erről szól a következő énekünk:
Ádvent

Borka Zsolt

Sötét fenn az ég, fény sehol sem ég,
az arcomra álmos köd szitál;
Süket, sűrű csönd, némaság köszönt,
és senki nincs, ki fénylő jelet gyújtson az éjszakán.
Refrén: Jöjj el hát Istenem, lobbants lángot az éjjelen,
élő irgalmadat terjeszd ki fölénk,
jöjj el hát Istenem, nyíljon már ki a végtelen,
jöjj el gyermekarcú Isten, szállj közénk.
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Földünk puszta rom, jöjj el irgalom,
jöttöd reményt, megváltást ígér;
Minden elveszett, ne hagyd népedet,
hiányod a szívekben már a földtől az égig ér.

Refrén

Előbb elképzeltük, milyen kisfiú lehetett Jézus. De az a kisfiú felnőtt és
sok jót tett. Tanított, amíg itt járt köztünk. Halálával megváltott minket a
bűntől. Erről sokat hallottunk, tanultunk az iskolában, a templomban, a
hittanórán, otthon. Gondolkodjunk el egy kicsit egy elképzelt, meglepő
szituációról – Jézussal kapcsolatban.
Ha Jézus jönne házadba
Ha pár napra Jézus eljönne tehozzád,
Szeretném tudni, vajon, hogy fogadnád?
Tudom, legszebb szobádat Neki ajánlanád,
S a legjobb falattal szívesen kínálnád.
Mondanád, boldog vagy, kimondhatatlanul,
Mert Neki szolgálni minden örömet felülmúl.
De ... ha váratlanul közeledtét látnád,
Ajtódat akkor is rögtön kitárhatnád?
Szaladnál azonnal boldogan elébe,
Nem tennél el előbb egyet-mást előle?
Nem vennél gyorsan más ruhát magadra,
Újság, magazin ahol van, maradna?
Vagy, helyére kerülne, ahogy kell a Biblia?
Könyvedet, rádiót hagyhatnád-e nyitva
S nem bántana, hogy az utolsó nyers szót meghallotta?
Zsoltárra cserélnéd a kottát a zongorán
Vagy mindent nyugodtan változatlan hagynál?
Menne minden a rendes kerékvágásban?
Beszélnél előtte, ahogy máskor szoktál,
Folytatnád életed, mitsem változtatnál?
Családban a hang békés, ahogy nálad szokás
S elmaradna-e néha az asztali áldás?
Ugyanazt olvasnád s azt is énekelnéd,
Nem zavarna, hogy tudja, mi foglalja el elméd?
Kivinnéd magaddal, hová épp menni akartál
Vagy egy-két utat inkább máskorra hagynál?
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Örülnél, ha látná barátaidat
Vagy azt kívánnád, inkább jöjjön el holnap?
Boldog lennél, ha örökre házadban maradna,
Vagy fellélegezés lenne eltávozta?
Jó lenne azt tudni, mit tennél és hogyan
Ha Jézus pár napig lenne a házadban.
Ennek a versnek a gondolatait vigyük haza, és vegyük komolyan! Jézus
valóban eljön hozzánk, hozzám. Ha arra gondolok, hogy Ő itt van velem,egészen másképp fogok viselkedni. Próbáljuk ki, felnőttek, gyerekek! Nem
lesz könnyű! Bizony, mi felnőttek is sokszor megszégyenülünk Őelőtte. A
hitetlen külvilágot látva csak Jézusba, az Ő szeretetébe kapaszkodhatunk.
Négyesy Irén: Karácsony
Karácsony,
bizony –, hogy kellenél!
Gyertyafényes malasztok,
fehér kalácskenyér
mit Nagymamám dagasztott,
halk lámpa öble,
szaloncukor édessége,
aranydió gömbje,
az esti béke – a lelki béke.
Elgurult minden a múltba,
nem a jövőbe
s aminek értelme volt régen
annak ma nincs értéke.
A materiális valóság
ronda ökle
dörömböl a fülekbe.
Oda a jó,
a szép, a színes illuzió!
Az Élet beteg lett,
jónak hívják a Rosszat
s a Jóság nem kell senkinek.

Szaladgálunk,
mint megzavart hangyaboly
nyáron
egy süllyedő világon.
Az Igazság kidülledt szemekkel
fetreng a porba',
fojtogatja az Önkény.
Hol van a Jóság meleg
misztériuma?
A lelki szépség elveszett,
helyette halálos örvény
kevereg.
A Csoda – oda van! Oda.
A holnap zsebe
bombával tele.
Amit oly régen
a Sorstól
vártam, reméltem:
nem jött mint Érdem.
Ferde szemszögével
oly idegen nékem.

De valahol fenn
dereng már a Csillag,
közeleg a Jászol –
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sok új jövendő Karácsony ontja
fényeit arcomba,
felemelem fejem
s mielőtt elragad
Korom pocsolyája,
az Égi Kegyelem világot
mozgató cérnaszála
felránt a Magasba,
a Lét ölén szunnyadó
fényességes új Karácsonyokba!
A minket körülvevő világ nem segít közelebb kerülni Jézushoz,
egyáltalán a keresztény értékrendhez. Pedig pont az a feladatunk,
küldetésünk, hogy hozzá mind közelebb kerülve tanúságot tegyünk róla.
Ezzel a szándékkal imádkozzunk:
Uram, életemben oly sok az árnyék, de Te azt akarod, hogy fény legyek.
Bennem még oly sok a homály, de Te azt akarod, hogy testvéreimnek
világítsak.
Magamat is alig vonszolom, de Te azt akarod, hogy testvéreimet Hozzád
vezessem, Hozzád vonzzam.
Oly üres és íztelen vagyok Uram, de Te azt akarod, hogy a só legyek.
Uram, Te légy életem fénye, világossága, íze, jó illata! Engedd, ha velem
találkoznak az emberek, Rád találjanak! Ámen.

Jézus nem olyan, mint a mai világ, Ő nem erőszakos. Szeretetét,
kegyelmét folyamatosan felkínálja nekünk. Rajtunk múlik, elfogadjuk-e,
reagálunk-e szelíd közeledésére. Erre bizony hangolni kell szívünket,
lelkünket. Az ajándékozó – karácsonykor is –
igazából Jézus, ezért vállalt emberi sorsot. Az Ő
életében, az örök életben szeretne részesíteni
bennünket. Fontos, hogy erre a közeledésre jó
választ adjunk. Itt az alkalom, nyakunkon a
karácsony. Elcsendesedve próbáljuk igazi
ünneppé tenni családunk számára. Fontoljuk meg
a következő imát.
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Paul Roth: Ima a karácsony megmentéséért
Óh, Jézusom, mentsd meg a karácsonyt!
Nekünk már nincs hozzá erőnk.
Mi vásárolunk és rohanunk,
kis csomagokat készítünk,
karácsonyfákat díszítünk,
és énekeljük: „Csendes éj...”
De a titok,
Isten Fiának titka,
hogy emberré lett értünk,
gyakran csak szirupos érzelgés,
dekoráció.
Jézusom, a mi bűnünk is,
hogy ezt az ünnepet
elborítják a reklámhegyek.
Mi tudjuk,
kinek jár karácsonyi üdvözlet és kötelező ajándék;
mindenki tudja.
De meg akarunk szabadulni végre
a vásárlási és ajándékozási görcstől.
Szent ünnepet akarunk ülni,
amelyen nem az a mérték: ki mennyit ad.
Jézusom, segíts,
nehogy elsüllyesszük egészen,
mit jelent ez az ünnep,
segíts, hogy ne csak télapók legyünk.
Segíts, hogy ez ádventi hetekben
a lelkünkbe nézzünk.
Segíts, hogy az Útra visszatérjünk,
s elinduljunk megint.
Csak így lesznek az ajándékok
jeleivé a szeretetnek –
mint megannyi tükre a Te szeretetednek.
Óh, Jézusom, mentsd meg a karácsonyt,
ments meg minket.
Ezért vállaltál embersorsot.
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Ádventi készületünkről énekeljünk.
Adventi hírnök
Adventi hírnök: friss fenyőág,
Lobog az első gyertyaláng!
Karácsonyt várva lázban a föld,
Isteni gyermeket köszönt.
Ujjong a szívünk, dalra gyúl,
Nincs már messze az Úr!
Adventi hírnök: friss fenyőág,
Lobog már két kis gyertyaláng
Ha zörget Jézus, jól figyelj ám!
Betér a szívünk ajtaján!
Ujjong a szívünk, dalra gyúl,
Nincs már messze az Úr.
Adventi hírnök, friss fenyőág.
Lobog már három gyertyaláng.
Múlnak az évek, életünk száll,
De utunk végén Jézus vár.
Ujjong a szívünk, dalra gyúl,
Nincs már messze az Úr.
Képzeljétek gyerekek! Van olyan eset, amikor a felnőttek a gyerekek által
kerülnek kapcsolatba Jézussal. Úgy mondják, hogy a gyerekek térítik meg
szüleiket. Nem véletlen, hogy Jézus különösen is szerette a gyerekeket.
Bizony, manapság nehéz feladatokkal küzdenek a felnőttek, szüleitek, meg
kell védeniük a gyerekeket a külvilág támadásaitól. Lehet, hogy éppen a ti
alakuló, erősödő hitetek fog nagy erőt adni nekik!
Túrmezei Erzsébet: Kérdez a gyermek
,,Ott fenn lakott a csillagok felett,
de amikor karácsony este lett,
Lejött a földre, mint kicsiny gyerek.
És ó, a hidegszívű emberek!
Kis istállóban kellett hálnia.
Szalmán feküdt Ő, az Isten Fia.
Elhagyta érettünk az egeket.
Ugye-e, apukám, nagyon szereted?”
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Az apa nem szól. Olyan hallgatag.
De a kis kedvenc nem vár szavakat,
Odaszorítja vállára meleg,
kipirult arcát, s tovább csicsereg.
,,Kicsiny gyermek lett, gyenge és szegény,
és ott aludt az állatok helyén,
szűk istállóban. Nem is érthetem.
Milyen meleg ágyacskám van nekem,
pedig csak a te kis lányod vagyok.
S Ő, Isten Fia, Ő, a legnagyobb,
szalmán feküdt, amikor született.
Úgy-e, apukám, nagyon szereted?”
Kint csillagfényes hideg este... tél...
Bent apja ölén kis leány beszél.
,,Ott se nyughatott szalma-fekhelyén.
Futniuk kellett éjnek-éjjelén.
Halálra keresték a katonák.
Menekültek a pusztaságon át.
Milyen keserves útjuk lehetett.
Úgy-e, apukám, nagyon szereted?”
Az apa leteszi a gyermeket.
,,Úgy-e, szereted? Úgy-e, szereted?”
Nem bírja már, el kell rohannia.
A jászolban fekvő Isten Fia
karácsonyesti képe kergeti.
Feledte és most nem feledheti.
Most a szeméből könnyre-könny fakad.
Most vádakat hall, kínzó vádakat.
Elmenekülne még, de nem lehet.
Most utolérte az a szeretet.
S míg a szívébe égi béke tér,
mintha körül a hólepett, fehér
tetők, utak felett távol zene,
angyalok tiszta hangja zengene
szívet szólongató, szép éneke:
,,Szegény lett érted. Úgy-e, szereted?”
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Ahogy a gyerekek nőnek, fejlődnek, hitükben is erősödnek. Bizony ezt
gyakran meg is kell vallani társaik, környezetük előtt. És nem csak szavakkal,
de tettekkel, akár életükkel is.
Tamáska Gyula: Mert viharban is Mesterem
Valakire várok, Ő is vár rám.
És hiszem, hogy találkozni fogunk.
Értem lett küldve. Atyám ajándéka,
- Az üdvösségem megszentelt záloga.
Valakire várok. Imádkozó szívvel…
Meg akarom köszönni, hogy értem is szenvedett,
Meg akarom köszönni a tövist, a keresztet,
Meg akarom köszönni, hogy annyira szeretett.
Valakire várok. Ő is vár rám.
Nemcsak karácsonykor: nem csak ma este.
Akkor is, ha kint leszek a tengeren…
Tudod miért? Mert viharban is Mesterem.
Igen, Ő mindig a Mesterünk, nehézségeink közepette is. Szeretete minden
pillanatban körülvesz bennünket. Jó, ha ezt tudatosítjuk magunkban.
Imádkozzunk:
Urunk, Jézus! Te mindennap, minden pillanatban jössz hozzánk. Szívünk
ajtaján kopogtatsz, szeretnél belépni életünkbe. Én mégis sokszor észre
sem veszem érkezésed, nem hallom hangodat, nem ismerem meg arcodat.
Megfeledkezem arról, hogy szegény, rászoruló, szerencsétlen emberek
alakjában érkezel. Taníts engem a türelmes, reményteli, örvendező
várakozásra. Taníts arra, hogy úgy várjalak, ahogyan a kismamák várják
gyermekük születésének pillanatát. Érintsd meg szívemet! Töltsd be
vágyakozásom! Tedd boldoggá az életem jöveteleddel! Ámen.

Ma már többször elengedtük a fantáziánkat, tegyük ezt most is. Mi lett
volna, ha… Ha Jézus nem ott és akkor született volna.
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Alföldi Géza: Ha nálunk született volna...
Népszámlálás volt Betlehemben, –
így szól a Karácsony története, –
s akkor született meg egy istállóban
az Úr egy Fia, – Mária Gyermeke…
Nem volt, ki szállást adjon nékik.
Barmok lehelték rá a meleget.
Nem volt egy pólyája, egyetlen takarója,
Meséli a monda… Mert ott született!
De Cegléden, vagy Kecskeméten,
a Hortobágyon ha született volna,
az első Karácsony igaz történetéről
így szólna ma a bibliai monda:
… Rozál épp az udvart seperte.
János meg a jószágnak almozott.
A kis Péterke az öreg kandúrral játszott.
A Puli, az meg hátul kalandozott.
Akkor ért a ház elé József.
Jó tejszagot lehelt a méla csönd.
Mária, fáradtan, alig vonszolta magát
S a kerítésen át József beköszönt.
Rozál fogadta hangos szóval:
– Mi szél sodorta erre kendteket? –
– Törvénybe mennénk. De beteg lett az asszony
s pihenni kéne, mert – ránk esteledett.
Kerestünk födélt a korcsmában.
De szállást a bérlője nem adott.
Hej pedig az asszony az utolsóban van már,
de hiába – nincs pénz, mert szegény vagyok…
Már istálló is elég lenne,
Csak tető legyen már fejünk felett… –
Rozál a seprűjét a falnak támasztotta,
Bodri a kiskapuig settenkedett.
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– Takarodsz vissza, beste lelke!
Kerüljenek csak kietek bentébb!
Talán egy ágy, az csak akad majd még a háznál.
Hogy elfáradt, szegény!… Eszem a lelkét!…–
Szélesre tárta a kiskaput.
Mária arca, mint viasz: sápadt.
– Ne ugass már, Bodri!… Hát nem látod, hogy vendég?!
Eredj csak, Péterke s szólj az apádnak!
Jöjjön csak, lelkem, segítek én…
Támaszkodjék rám!… Óvatost lépjen!…
Úgy-úgy, lelkem!… Kend meg csukja be csak a kaput,
de siessen, oszt maga is segéljen!…–
János is sebten előkerült.
Kemény keze még a villát fogta.
– Utasok… Nincsen szállásuk… S beteg az asszony…
Behívtam őket…– Mért ne tették volna?
– Az asszonynak vess tiszta ágyat!
Az ember meg a lócán elalhat.
És valami enni is akad tán a háznál…
Péter, egy kis borért, fiam, szaladj csak!…–
A Bodri is odasündörgött.
Péter a butykossal máris kocog.
S ameddig az asszony megvetette az ágyat,
János kolbászt s egy köcsög tejet hozott.
Máriát már a fájdalom rázta.
A párnák között csöndesen feküdt.
S amíg az asszony terít, megnyugodva látja,
Hogy János a szobába épen befűt.
A kemencében lángolt a tűz.
Rozál az ágynál csendesen állt ott
És lelkükre a tiszta ágy friss párna-szaga,
Mint békesség, csendesen leszállott…
Kint az égen holdfény ragyogott.
Házra, tájra ezüstszín-port hintett.
S még nem volt éjfél, mikor a meleg szobában,
ím, megszületett a régenvárt Kisded…
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A szomszédságból akadt bölcső…
Nagy Andráséktól csipkés kis paplan.
S négy-öt asszony zsibongott a szomszéd szobában,
a kis teknő körül szép kör-alakban…
Jaj de szép… s fiú!… Nézd csak, apjuk!…
Ujjongott Rozál, míg óva mosta…
És ígyen született meg az Isten Gyermek…
… Már… hogyha nálunk születhetett volna!…
Utolsó énekünk is szóljon arról, mi lenne ha… Ha az idén lenne az az első
karácsony…
Gyere el a jászolhoz

Pintér Béla

Ha pásztor lennél vagy bölcs, kétezer évvel ezelőtt élnél,
Vajon mit tennél, mondd csak mit tennél, a jászolhoz ugye eljönnél?
Vajon mit tennél, mondd csak mit tennél, a jászolhoz ugye eljönnél?
Ha pásztor lennél vagy bölcs, követnéd-e azt a csillagot
Vagy mondjuk hinnél-e annak az angyalnak, aki meglátogatott?
Mondd csak hinnél-e annak az angyalnak, aki meglátogatott?
||:Gyere el a jászolhoz még ma éjjel! Találkoznod kell Isten szeme fényével.
Ne keress itt pompát, gazdagságot, keresd azt, ki megváltja világot. :||
Keresd azt, ki megváltja világot.
Lélekben mindnyájan szeretnénk elmenni az Ő jászolához, és szeretnénk
meg is érkezni. A mai alkalommal megtettünk néhány lépést ezen az úton –
Ő figyelt ránk, hiszen itt volt velünk az Oltáriszentségben. Mára elköszönünk
Tőle, áldását, segítségét kérve adventi utunk hátralévő részéhez:
Térdet, fejet hajtok, néked áldást mondok.
Hiszem, itt vagy valóban, e nagy szakramentomban.
Áldás

csengetés

Tebenned remélek, szívemből szeretlek.
Készebb vagyok meghalni, mint Téged megbántani.
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Néhány szempontot végiggondoltunk itt közösen, hogy hogyan is
érdemes erre a különleges születésnapra készülnünk. Még van pár nap az
ünnepig. Ha a most hallottak alapján valamit érdemes változtatnunk,- hát
tegyük meg! Fontosak a külsőségek, de azok csak alapozói, segítői legyenek
a lelki készületünknek. Jézus a szívünkben, lelkünkben szeretne megszületni!
Vágyakozzunk tehát Őrá őszintén, ez a lelki háttér vezéreljen bennünket a
továbbiakban. Ha ezt komolyan akarjuk, Ő segíteni fog nekünk! Mert az a
csillag bennünk is kigyulladt már.
Puszta Sándor: Bennünk fénylő csillag
sírásra görbült a szánk
mikor a legszebben akartunk énekelni
gyáva lett bennünk az öröm
ahogy boldogok akartunk lenni
induljunk szívünk dzsungelében
az embert megkeresni
a jóságot még ma
el kéne kezdeni
óh bennünk fénylő csillag
merj már megszületni
Befejezésül, köszönetképpen most én énekelek egy dalt nektek,
gyerekek. Egy kicsit talán nosztalgiázás is ez részemről, de amiről a dal szól,
az ti is átélitek minden karácsonykor, a betlehemezés szép szokása – ma
pásztorjátéknak mondják, az éjféli szentmise különleges hangulata, a családi
együttlét az ünnepi asztal körül… Ha Jézust befogadjuk az életünkbe, mindig
ilyen bensőséges karácsonyunk lesz!
Éjfél előtt

Bojtorján együttes

Múlik a nap, lassan halad, olyan különleges ez a délután,
titkos zajok, jó illatok csendben szivárognak szobám ablakán.
Néhány gyerek, tíz évesek, a folyosóról hallom az énekük.
Tovább halad a srác csapat, kicsi betlehemben papír Istenük.
Refr.: Éjfél előtt majd elindulunk és a többiekkel együtt leszünk,
És az esti csendben halkan száll hálaadó énekünk.
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A ház udvarán kintorna áll és a hulló hóban felhullik a dal,
Anyám kezén, tűzhely tüzén lassan ünneplőbe öltözik a hal.
Refr.:
Este van már és a szobán csillogó csillagok, csengők hangja száll,
Két gyertya ég, s a messzeség minden emlékünkre rátalál.
…Minden emlékünkre rátalál.

Nyugodalmas jó éjszakát, dicsértessék a Jézus Krisztus!
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Mert gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk…
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