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KARÁCSONY 

 

„Karácsony Jézus születésének napja. Egy új világnézet, egy új filozófia 
elindulásának napja, mely a múlt tanaival szemben meghirdette a szeretetet, mint 
gyógyító, jóvá tevő, sikerre vezető és boldogságot biztosító isteni erőt. 

Az igazi nagy titkot azonban maguk az írástudók se tudják: hogy évente 
mégiscsak mindég visszatér azokhoz, akik tiszta szívvel s reménységes szeretettel 
várják. Nagyvárosok üres csillogásába, hegyi kunyhók tűz világította csöndjébe, 
börtönök sivár sötétjébe, mindenüvé, ahol csordultig telt emberi szívek megváltásra 
várnak. Visszatér, s a szeretet gazdag áldásával jutalmazza azokat, kik lelkükben 
minden megpróbáltatáson át is megőrizték a szeretet csíráját. 

És még valami történik akkor, valami fontos nagy esemény: egy vesződéssel, 
bajjal telt esztendő véget ér. Véget ér, lezárul, befejeződik, s múlttá változik át. 
Vadonatúj esztendővel veszi kezdetét az újjákezdés reménységes szép ígéretével 
mindazok számára, akiket ezen a titokzatos estén az Úrjézus meglátogat. 

Köröskörül a zűrzavar neonfényében tülekedő, bálványimádó világ semmit 
sem tud erről. Az írástudók naptára szerint, mely az emberi világrendetlenség 
munkaütemét igyekszik szabályozni, az úgynevezett „újesztendő” egy teljes héttel 
később érkezik csupán, hogy lezárja a számlakönyveket. 

Márpedig az igazság az, hogy valóban új kezdetet csakis az Úrjézus hozhat 
el erre a világra, azokhoz, akiket karácsony estéjén meglátogat. Mint ahogy ő veszi 
le a vállakról a múltak terheit, ő szárítja föl a könnyeket, gyógyítja a sebeket, s 
mossa tisztára lelkünket egy új kezdet elé.” 

Wass Albert 
 

 
Áldott, boldog 

karácsonyt kívánunk  
minden Olvasónak! 



A karácsony történik…. 

Egy néni mesélte, hogy szétszóródtak a gyerekei. Az volt a szokás, hogy az egyedül 
élő mamát minden évben, fölváltva más-más családtagnál „karácsonyoztatták”. Ám az 
egyik évben megkérte gyermekeit, hogy ne neki kelljen elmenni, hanem tiszteljék meg 
gyermekei az ő kis külvárosi szoba-konyháját, s egyszer nála jöjjön össze minden 
gyermeke, menye, veje, unokák, még ha szorosan ülik is körül asztalát. A gyerekek 
természetesen megígérték, nem tagadhatták meg ezt a kérést, mindenki ott lesz. És ő már 
augusztustól kezdve kis nyugdíjacskájának egy részét félretette. Mindent beadott ebbe a 
karácsonyba. Megrendítő volt, ahogy elmondta, hogyan készült. És akkor egy nappal az 
összejövetel előtt az egyik gyermeke elmondta: mama, értsd meg, a főnök meghívott, neki 
nem lehet nemet mondani. A többiek eljöttek, de alighogy beléptek, az egyik azt mondta: 
mama, itt vagyunk, de ne haragudj, csak gyertyagyújtásig tudunk maradni, meg esetleg 
egy falat vacsorát, mert programunk van, ugye megérted És a mamák mindig megértik, 
hát hogyne értenék meg, hogy ők sietnek, mert fiatalok és még más valami is van, mint a 
„mama”. Alighogy megették a vacsorát, körülnézett, már mindenki öltözött, vette 
kabátját. Az egész lezajlott egy óra alatt. Az egyik még azt is a fülébe súgta: mama, azt, 
amit nekünk szoktál felolvasni a Bibliából, ugye, nem teszed, mert a feleségem 
megzavarod vele. Hát, ő a menyére való tekintettel nem olvasta fel. Egyszer csak 
ottmaradt az asztal sok maradéka között. 

És a néni ezt mondta: eszembe jutott a férjem, aki tanító volt egy tanyán. Fiatal 
házasok voltunk, télen érkeztünk meg, mert akkor helyezték oda a férjemet. Kora reggel, 
bizony zimankós télben, elkezdtünk hasábfákkal meg csutkákkal tüzet rakni. A hőmérő a 
szobában már harminc fokot mutatott, de a falakról csöpögött a víz és mi vacogtunk a 
dunna alatt. A férjem akkor mondta: látod, egy fél évig üresen álló házat nem lehet egy 
nap alatt kifűteni. Tudja, míg ott álltam a vacsora romjai között és a nekik díszített és 
otthagyott karácsonyfa alatt, az jutott eszembe: nem lehet egy nap alatt rendbe szedni, 
„kifűteni” egy széthullott családot. Egy nap nem elég arra. Az már csak „összejövetel” 
volt, hiába adtam bele a szívem.  

Mi is beleadjuk a szívünket a karácsonyba és olyan lesz a karácsonyunk, amilyen a 
szívünk. Az én szívemtől olyan lesz az én karácsonyom, amilyen az én szívem. A tied 
pedig olyan, mint a tied. És ha megkísérelném elemezni, tulajdon képen mit is csinálunk 
mi nagyjából, milyen a mi „típus-karácsonyunk ”, így tudnám összefoglalni: legalább egy 
napra játszunk jó embert.  Háromszázhatvannégy nap olyan, amilyen, de egyetlen egy 
napon legyünk olyanok, amilyenek lehetnénk, amilyenek szeretnénk lenni, amilyennek 
mások is szeretnének látni, talán még Isten is. 

Bizony rá kell ébrednünk: nem tudunk mi karácsonyt csinálni, még ha beleadjuk 
szívünket, lelkünket, maradék pénzünket is. Az olyan lesz, mint a szívünk, lelkünk, mint 
amilyenek mi vagyunk. Senki sem tud különbet csinálni, mint amilyen ő maga. 
Ellenben valami más is van.  Bár mi nem tudunk karácsonyt csinálni, a karácsony mégis 
megtörténik. És ez a különös, hogy ha karácsony történik, az nincs mindig decemberi 
dátumhoz kötve. Mindig akkor és ott történik karácsony, ahol és amikor krisztusi gesztus, 
mosoly, tett születik. 

 
A karácsonyt nem tudjuk csinálni, a karácsony történik! 



Baja Mihály 
Karácsony 

Te most is az vagy, áldott szent Karácsony,  
Mi Betlehemben legelőször voltál:  

Újjászülője a kerek világnak,  
Hitünk napfénye, a szívünkben oltár. 

Az angyaloknak ajkán a hozsánna  
Ma is elhat a pásztorok füléhez,  

s koldust, királyt vezet ma is a csillag  
Az idvezítő jászol-bölcsőjéhez. 

Te most is az vagy, csak mi változánk meg,  
Csak nekünk ócska minden ami régi.  
Nem hallgatunk az angyalok szavára,  
Nem kell nekünk a csillag se, ha égi. 

 

Mennek, mennek a pásztorok seregben,  
de nem a Jézus jászol-bölcsőjéhez.  

Mennek, mennek a bölcsek és királyok,  
De nem az élet örök kútfejéhez. 

Ó, szent karácsonyéj csillagvilága…  
Ragyogj, ragyogj csak változatlan újra.  
Az én lelkem csak téged vár, s tetőled  

száz lidérc fény közt el nem tántorodna. 

A gyermekhitnek hófehér palástját  
Borítsd reám csak egy éjszakára,  

És én megáldlak, síromig követlek  
Ó, szent Karácsonyéj csillagvilága. 

 

Csak három ember kereste Jézust 
Valaha régen, mikor fényes hajnali 

Csillag kigyúlt az égen. 
Napkelet három szomjazó szívű Fia kereste, 

S meglelte szalmán, jászolba fekve 
 Karácsonyeste. Nem volt Heródes dús udvarában 

 - milyen csodás ez – 
 pedig régóta tudták felőle, hogy nagy Király lesz. 
Azt is tudták, hogy Ő lesz a Főpap, Igazi váltság. 

Salamon híres, szép templomában mégsem találták. 
Csak a csillag hullatta fényét az éjszakából, 
 oda hol testté lett az Ige, s bölcső a jászol. 

Isten Fiának, akik keresték, 
 Szomjazó lelkek, rá is találtak. 

 Nem volt a bölcsője aranyból, gyémántból. 
Egyszerű emberek rótták össze fából – 

És szent lett a jászol. 
Nem álltak körülte rangos urak, dámák – 
Jámbor öreg barmok nyaldosták a lábát 

Örömén a percnek. 
Amikor meglátták, nem volt pompa, tor, fény, 

Csengő ezüst serleg – kis pásztor fiúcskák 
Zsoltárt énekeltek. 

Nem volt gyönge testén drága selyem, pólya, 
Egy imás, szűz asszony, takargatta gyolcsba 

S dajkálta, ápolta. 
Ékes bíborpalást nem borult reája. 
S Ő lett a világnak örök Igazsága, 

Királyok Királya! 
 



 

Juhász Gyula: Betlehem 

Ó emberek, gondoljatok ma rá, 
Ki Betlehemben született ez este, 
A jászol almán, kis hajléktalan, 

Szelíd barmok közt, édes bambino, 
Kit csordapásztoroknak éneke 

Köszöntött angyaloknak énekével. 

Ó emberek, gondoljatok ma rá, 
Hogy anyja az Úr szolgáló leánya 
És apja ács volt, dolgozó szegény. 
És nem találtak más födélt az éjjel 

A városvégi istállón kivül. 

Ó emberek, gondoljatok ma rá, 
Kit a komor Sibillák megígértek, 
Kit a szelíd Vergilius jövendölt 

S akit rab népek vártak, szabadítót. 

Ó emberek, gondoljatok ma rá, 
A betlehemi kisded jászolára, 

Amely fölött nagyobb fény tündökölt, 
Mint minden földi paloták fölött. 

Ó emberek, gondoljatok ma rá, 
Augustus Caesar birodalma elmúlt, 
Az ég és föld elmúlnak, de e jászol 
Szelíd világa mindent túlragyog. 

Ó emberek, gondoljatok ma rá, 
Ki rómaihoz, barbárhoz, zsidóhoz, 

A kerek föld mindegyik gyermekéhez 
Egy üzenettel jött: Szeressetek! 

Ó emberek, gondoljatok ma rá, 
És hallgassátok meg az angyalok 

És pásztorok koncertjét, mely e szent éj 
Kétezeréves 

Távolságából is szívünkbe zeng. 

Ó emberek, gondoljatok ma rá, 
S gondoljatok rá holnap és minden áldott 

Napján e múló életnek s legyen 
A betlehemi énekből öröm, 

A karácsonyi álomból valóság 
És békessége már az embereknek! 

 
 
 A karácsonyi vigília-szentmise Szigligeten, december 24-én, este 8 órakor kezdődik. Az éjféli 
misét Badacsonytördemicen tartjuk. 
 Az ünnepek alatt a szentmisék szokott időben, délelőtt 10 órakor kezdődnek Szigligeten. 

HIRDETÉSEK 

„Dobogjon hát minden szív, 
jön az áldott éj…! 

Aki bűnös vagy, te se félj, 
bánatod elébe vidd! 

 
Mert mindenki jó lehet,  

aki látja a jelet, 
aki hinni akar, hisz, 

s láthatja a Kisdedet! 
 

/Kertész László/ 


