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LELKÜNK KARÁCSONYFÁJA 

 

Kedves Gyerekek! Ha vendégeket várunk, készülünk a fogadásukra. 

Karácsonyra adventtel készülünk, hogy tiszta lélekkel fogadhassuk 

a hozzánk érkező Jézuskát, akinek a születése napját ünnepeljük. 

Ünnepeljük azt, hogy „Isten emberré lett!”. Isten Fia eljött a földre, 

hogy mi emberek a Mennyországba mehessünk. 

 Adventi koszorúnkon meggyújtjuk a gyertyákat, és 

Keresztelő Jánoshoz hasonlóan ezzel mi is előkészítjük Jézus 

érkezését. De fontos, hogy lelkünk gyertyái is világítsanak! Világos 

és tiszta lélekkel kell lelkünkbe fogadnunk Jézust, a Világ 

Világosságát. 

 A Jézuska minden Karácsonykor hoz nekünk valamit, 

megajándékoz minket. Egymástól kérdezzük Karácsonykor: „Mit 

hozott a Jézuska?”, „Mit kaptál a 

Jézuskától?”. De tőled is 

megkérdezik: „Te mit adtál a 

Jézuskának?”. Hogyan készültél a 

Karácsonyra? Imával és 

jócselekedetekkel, szüleid és 

tanáraid iránti engedelmességgel, 

adventi bűnbánattal és 

szentgyónással, szentmisén való 

részvétellel és jó tanulással 

díszítetted lelked karácsonyfáját?! 

 Ahogy a Boldogságos Szűzanya 

várta Jézus születését, hozzá 

hasonlóan kell várakoznunk nekünk 

is. Nemcsak lelkünk karácsonyfáját, 

hanem lelkünk jászolát is elő kell készítenünk, és imáinkban is kérni 

kell Istent, hogy Karácsony utáni hétköznapjaink is ünnepnapokká, 

Karácsonnyá váljanak, hogy földi életünk „adventje” végén 

eljussunk örök Karácsonyunkra. 
János atya 
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ADVENTI HÍRNÖK 
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ITT VAN A SZÉP KARÁCSONY 
 

“Itt van a szép, víg karácsony, 

Élünk dión, friss kalácson: mennyi finom csemege!... 

Karácsonyfa minden ága csillog-villog: csupa drága, 

szép mennyei üzenet: Kis Jézuska született.” 

(Dsida Jenő) 

 

Gyermekkoromban nagyon nehezen teltek a napok karácsony 

előtt. Izgultam és találgattam, hogy szüleimtől, a testvéremtől, a 

rokonaimtól vajon milyen ajándékot kapok. Természetesen én is 

aggódtam, hogyan fogadják majd az én ajándékaimat. Vánszorgott az idő, 

nehezen bírtam a titoktartást, a várakozást. Az idő teltével egyre többet 

tanultam meg a kivárás mibenlétéről, de az még mindig vissza-visszatérő 

kérdésem-kételyem, hogy elég jól élem-e meg az adventi várakozás 

időszakát… 

Sok lehetőséget magában rejtő, különös és szépséges időszak az 

advent. Az, ahogyan várunk – mégpedig valami olyasmire, ami már réges-

régen megtörtént! „A lombok meghaltak, de született egy ember…” – írta 

József Attila erről a régi történetről, s ez a történet újra meg újra arra 

késztet bennünket, hogy elgondolkodjunk a szeretet, hit, remény 

természetéről. Jóságról és igazságról. Ez a történet újra meg újra arra 

késztet, hogy befelé figyeljünk. Hogy őszintén valljunk önmagunknak. 

Hogy az érzéseinket rendezgessük. 

Bonyolult, túlmagyarázott, túlbeszélt világban élünk, amely olyan 

könnyen elbizonytalanít, amely olyan könnyen összekuszálja bennünk a 

dolgokat, és akkor itt van az advent: lehetőség arra, hogy a lényegre törés, 

az egyszerűség és egyértelműség jegyében foglalkozzunk bensőnkkel. 

Így ünnepek előtt ritkán szoktunk arról beszélni, hogy mi lesz 

azután – túl az ünnepek örömén és meghatottságán…  

Pedig az adventi, karácsonyi felismerések igazi tétje éppen az, 

hogy tudunk-e mit kezdeni ezekkel a felismerésekkel karácsony után! 

A kérdés az, hogy tovább tudjuk-e vinni a nyitottság, odafordulás, 

elfogadás karácsonyi eszméit a hétköznapokba? Valós gesztusokká, 

tényleges viselkedésmódokká tudjuk-e alakítani azokat? 
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Én nagyon remélem, hogy a karácsonyi tudással karácsony után is 

élni tudunk!  

Az ember akár több helyen is ülhet előkarácsonyt, de mindannyian 

tudjuk, hogy az ünnep csak hazatérve, a családi asztal körül teljesedhet ki! 

Régi időkben a karácsonyi asztal valóságos házioltár volt, a 

hálaadás és könyörgés középpontja. A gazda az asztal mellett felszegte az 

aranyosvízbe mártott almát, és szétosztotta a családtagok között. Ez a 

jelképes gesztus fejezte ki a Mindenséggel való együvé tartozást és a 

család összetartozását. Étkezés után pedig nem szedték le az asztalt, hogy 

a betérő kis Jézus ne maradjon éhes. 

Ilyen karácsonyi asztalt kívánok mindnyájuknak: a hála és 

befogadó szeretet érzésével, az összetartozás örömével. 

Békés, boldog ünnepeket!  

Ötvösné Szeri Erzsébet 

Ének Zenei Általános Iskola 
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KARÁCSONY 
 

Mi is a Karácsony? Advent időszakában sokan megfogalmazzák, sok okos 

dolgot mondanak a tévében, rádióban, a média tele van olyan hírekkel, 

reklámokkal, ami a Karácsonyt élteti. Jótékonykodások tömkelege, 

mindenki ilyenkor akar jót tenni, pedig azt nemcsak Advent időszakában 

kellene tennünk! 

 Nekünk a Karácsony fontos ünnep. Próbálunk adni úgy, ahogyan 

esetleg az otthon nem képes, és nemcsak ajándékot! Még több figyelmet, 

türelmet, és a megszokottnál is több törődést és szeretetet. Az Advent 

időszaka, a várakozás, az előkészülés sokat segít abban, hogy lélekben 

felkészüljünk az ünnepre. 

 Mindenkinek lelke van, annak ellenére, hogy hová és hogyan 

születik. Szüksége van szeretetre és törődésre. A mi felelősségünk az, 

hogy a hozzánk járó gyerekek lelkére még jobban vigyázzunk, óvjuk azt, 

és segítséget nyújtsunk ahhoz, hogy boldogok, kiegyensúlyozottak 

legyenek. 

 Az év végén mi felnőttek számot vetünk magunkkal, a 

környezetünkkel. Átgondoljuk azokat a történéseket, amelyek velünk 

estek meg, jó és rossz dolgokat, döntéseket, melyeknek egy része rajtunk 

kívül álló okok miatt zajlott le. Megbánunk, majd reménykedünk újra, 

hogy a szeretet ünnepe meghozza a békét, nyugalmat, az újesztendő, pedig 

fogadalmat és a lehetőséget arra, hogy másképp éljünk, tegyünk. 

 Dolgunk pedig végtelen, hiszen nálunk a Karácsony nem egy nap, 

egy ünnep, hanem egy érzés, egy törekvés arra, hogy azokat, akiket 

hozzánk rendelnek, a lehető legjobb módon óvjuk, szeressük, oktassuk, 

neveljük.  

 Lehetne még több sablonnal leírni, azonban az érzést, a várakozást 

nem lehet. Pilinszky János fogalmazta meg e-képpen a Karácsony és az 

Advent lényegét: 

„Az ádventi várakozás hasonlít a megemlékezéshez, de valójában 

mindennél távolabb áll tőle. Valódi várakozás. Pontosabban úgy, ahogy a 

szeretet mindennél valóságosabban vágyakozik az után, akit magához ölel 

és örök újszülöttként a karjai között tart.” 

Petrityné Zsótér Erika 

Kozmutza Flóra Általános Iskola és 

Szakiskola Csongrádi Tagintézménye 
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GYERMEKI LELKÜLET 
 

Megkértük kedves hittanosainkat, kicsiktől a nagyokig, hogy írják le 

nekünk az alábbi mondat befejezését: 

 

Kedves Jézus, azt kérem Tőled karácsonyra, … 

 

 hogy feltámadjon a Tatám, és hogy apa boldog legyen. Szeretlek 

Tata! 

 hogy gyógyuljon meg az anyukám, és jobb legyen a matekom, és 

szebb legyen a karácsonyunk és mamáék is kapjanak ajándékot, és 

mamának gyógyuljon meg a szeme. 

 hogy, – ez nagy kérés lesz – cserkész szeretnék lenni Noncsival. És 

javuljon meg az osztály. 

 hogy jobban tanuljak és mindenki legyen a barátom.  

 hogy fitneszből jól tudjak minden elemet. 

 Igaz, hogy itt nem az ajándék a lényeg. Szóval azt kérem, hogy a 

világ legyen olyan, mint nagyon régen. Többé ne legyenek gonosz 

emberek, akik bántanak másokat, mert kell a boldogság 

mindenkinek. És sok 12 éves lány ne legyen olyan, amilyen… 

Köszönöm. 

 hogy együtt legyen a család és mindvégig összetartsunk… 

 hogy a családom vidáman töltse a karácsonyt, meg persze, hogy 

ne legyen csalódás senki számára! Én nem kérek mást, csak amit 

leírtam, remélem, teljesíted a karácsonyi kívánságomat! 

 egészséget, jókedvet, boldogságot 

 hogy még évszázadokig maradjon meg a világ… 

 tablet, telefon, laptop, plazmatévé és xbox 

 hogy minden ember szívében legyen béke és öröm, ne legyen 

karácsonykor vita sehol, csak szeretet.  

 hogy visszajöjjön Mica és Csíkos, és Ugri és Bugri, és Melák, és 

hogy megtaláljam a fülbevalóm. Juhé!  

 hogy minden szegény gyereknek, aki éhezik, szomorú és egyedül 

csatangol, adj otthont, szeretetet, békességet és családot! 

 hogy legyen együtt a család. 

Összeállították a hitoktatók 
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KARÁCSONYI EMLÉK 
 

Ma már a fiataloknak elképzelhetetlen az a világ, amelyben az én 

gyerekkorom telt. Háború, szegénység. De mégis, nem a keserűség maradt 

meg bennem. Hanem: a decemberi ünnep szépsége. Hihetetlen, de az 

ötvenes évek elején az iskolában december 18-án Sztálin elvtárs 

születésnapját kellett ünnepelnünk! Persze, otthon nem erről volt szó. 

Hanem arról, hogy nemsokára megszületik a kis Jézus. Még a legnehezebb 

időkben is volt egy kis karácsonyfánk. Ha lehetett, apa egy nagyobbat 

szerzett be. Hagyományos díszek - régről megőrzöttek - csak kevesen 

voltak. Pattogatott kukoricát fűztünk fel, meg a Hófehérke film figuráit 

anya ügyes kezű kolléganője kemény kartonpapíron megrajzolta, 

kiszínezte. Valami régebbi mesekönyvből másolta. Remekül sikerültek! 

Sok közük a díszeknek az ünnephez ugyan nem volt, de akkoriban nem 

lévén TV, legfeljebb csak rádió, így a filmet nem láttam. A híres amerikai 

mesefigurák viszont örömet szereztek nekünk, gyerekeknek. Angyalhaj is 

volt az ágakon. Azt nem tudom, honnan szerezték. Gondolom, még 

„békebeli” volt. Mellesleg, karácsony előtt ezüst szálak voltak elszórva a 

szobában, mondván, hogy már járnak az angyalkák! A szaloncukrot is 

otthon öntöttük, anyu barátnője cukrászatban dolgozott, ő segített. A 

csomagolás szélét magunk vagdostuk be az ollóval, s kisimított 

ezüstpapírokkal borítottuk be. Gesztenyepüré volt a csemege, de csak 

tarkababból készült… Nekem ízlett. Elénekeltük a Mennyből az angyalt, 

aztán megnéztük, hozott-e valamit a Jézuska? Valami mindig került. Egy 

kis piros babakocsi alvós babával bukkan fel az emlékeimben. Ez igen 

nagy ajándék volt akkor…  

 Egy bányatelepüléssel összeolvadt sváb faluban éltünk. Kemény 

hidegek voltak akkoriban. Karácsonykor akkora hó volt, hogy 

embermagasságban tornyozódott fel a járda szélén. Mintha egy hó-

lövészárokban mentünk volna az iskola felé. Mellette volt a templom. Jól 

felöltöztünk, és a csikorgó hidegben igyekeztünk az éjféli misére. A meleg 

fények az ajtó nyitásakor szétáradtak a hideg, ezüstös hóra. Tele volt a 

templom. Én iskolaidőben minden nap bementem, tanítás előtt. Nem 

mondta senki, hogy menjek. De én szerettem ott lenni. Karácsony éjjelén 

ma már ritkán hallott ének szállt az ég felé: „Örülj, te boldog Betlehem, 

Vigadjatok, örüljetek, A kívánt kisded megjelent! Örvendjetek jövetének 

együtt ifjak, meg a vének…” S a fejkendős parasztasszonyokkal, csizmás 
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férfiakkal együtt énekeltük aztán a Stille Nachtot is, a Csendes éjt. Hiszen 

sokan őrizték még német anyanyelvüket. De jó is volt aztán hazaérkezni, 

álmosan a jó meleg fenyőillatú szobába! 

„Édes karácsony, tündér karácsony, boldog karácsony!”(Dsida Jenő) 

Dr. Botos Katalin 

 

MENNYBŐL AZ ANGYAL 

 
 

Istennek Fia, aki született 

jászolban, jászolban, 

Ő leszen néktek Üdvözítőtök 

valóban, valóban. 

 

Mellette vagyon az édesanyja, 

Mária, Mária, 

barmok közt fekszik, jászolban nyugszik 

szent Fia, szent Fia. 

 

El is menének köszöntésre 

azonnal, azonnal, 

Szép ajándékot vivén szívőkben 

magukkal, magukkal. 

 

A kis Jézuskát egyenlőképpen 

imádják, imádják, 

A nagy Úristent ilyen nagy jóért 

mind áldják, mind áldják. 

http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwifgJrRl-rQAhWGuBoKHa3WBJQQjRwIBw&url=http://enekeskonyv.lutheran.hu/enek548.htm&psig=AFQjCNFQj8n9BGSZMHksCIbIUySHa4HhWw&ust=1481478503025744
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A CSODÁLATOS SZÜLETÉS, 
NÉGY KÉPBEN 
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Húzd össze növekvő sorrendben a számokhoz tartozó pontokat, 

és színezd ki a képeket! 
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KARÁCSONYI IMÁK 
 

Gyakran szoktunk írni a hittanosokkal imádságokat. Nagyon szép áldások, 

és hálaadások születnek ilyenkor, és ami a legjobb, hogy ezt a gyerekek is 

odaadással írják. A Csengőszó szerkesztőinek az az ötlete támadt, hogy 

így, Karácsony előtt a gyerekek által megfogalmazott imák is 

szerepelhetnének a kiadványban. Az ötletet örömmel fogadtuk. Miután egy 

szép zenés imádságot meghallgattunk, és le tudtak csendesedni, igazi 

szívbéli kéréseket fogalmaztak meg, mit is kérnek Jézustól a maguk 

számára, a családjaiknak, vagy a többi embernek. 

 

Add meg, Uram minden családnak azt a kis apró 

dolgot, amit szeretne! Tudom, hogy látod, miket 

csinálok. A jót és a rosszat is. Sok rosszat 

elkövettem már életemben, mint mindenki, de 

mindig megbánom. Ebben az évben legyen 

mindenkinek nagyon jó a Karácsonya! Ne 

bántsák a szegényeket, mert mások, mert nincs 

pénzük. Kérlek, Uram, hogy a világban 

egyenlőség legyen, mert mindenki a Te 

gyermeked. Védd meg és szeresd a tieidet. 

Köszönöm, hogy meghallgatsz minden nap 

minket!                                             Zámbó Csaba 

 

Kérlek Istenem, az ünnepek alatt segíts az embereknek, hogy megtalálják 

a hit lényegét! Legyen bennük remény, hogy nem lesz semmi gond, 

bármennyire is úgy tűnik, hogy sötétségben vagyunk, ahonnan nincs 

visszaút. Valamilyen módon úgy is megoldjuk a problémát. Add, hogy az 

otthon nélküliek is megtalálják önmagukat!                                      T. Máté 

 

Istenem! Kérlek, hallgasd meg minden ember imáját, mert ők azért 

fohászkodnak Hozzád, hogy segíts rajtuk és szánd meg őket! Add meg 

nekik, ami a szívük vágya! Áldd meg őket és a családjukat, hogy békés, 

boldog Karácsonyuk legyen! Mutasd meg MINDEN embernek, hogy Te 

szereted őket, és érezzék akkor is, ha nincs mellettük senki, hogy Te ott 

vagy velük!                                                                                                                           Sári 
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Kérlek, Istenem, add meg a szegényeknek, hogy legyen áldott, békés 

Karácsonyuk! Legyen meleg szobájuk és ételük. Alexnek pedig kívánom, 

hogy a „Jézuska” hozza meg, amit szeretne!                             Kasza Blanka 

 

Kérlek, Uram, hogy ne legyen több háború, és legyen béke a világon! 

Molnár Ádám 

 

Kérlek, Istenem, add meg, hogy a kórházban lévő és a hajléktalan szegény 

gyerekeknek annyira boldog legyen a Karácsonya, annyira meghitt és 

szeretetteljes, mint akik otthon tölthetik az ünnepeket. Van tető a fejük 

felett, és karácsonyi vacsorát is kapnak. Nem mindenkinek adatik meg, 

hogy elmosolyodjon, vagy, hogy minden este jó érzéssel aludjon el. ADD 

meg Istenem mindenkinek azt a karácsonyi békét, szeretetet, amit eddig 

nem biztos, hogy megkaphattak. Köszönöm!                           Pozsár Panna 

 

Kérem, Istenem, hogy minden szegény és hajléktalan embernek ez legyen 

a legjobb Karácsonya!                                                     Kordik Anna Hanna 

 

Jézus, segíts, hogy az emberek békességben legyenek egymással! Segíts, 

hogy mindenki kapjon valamit!                                                 Donka Laura 

 

Add, Uram, hogy mindenki boldog legyen! Add, hogy a hajléktalan 

emberek munkát találjanak, hogy tudjanak miből megélni! Add, hogy az 

árva gyerekek családhoz kerüljenek! És amit még szeretnék, hogy 

mindenütt béke legyen és boldogság!                                    Milinker Noémi 

 

Add, Uram a mindennapjainkban erőt! És legyen minden ember boldog! 

Kérlek, Uram, segíts, hogy tudjak változtatni a modoromon! Áldj meg, 

Uram mindenegyes családot, és a szegényeknek is legyen sok ajándék! 

Istenem, segíts, hogyha bajban vagyok!                                                               Laca 

 

Kérlek, Uram, hogy a mamám és anyukám, és az összes családtagom 

sokáig éljen! És kérlek, bocsásd meg az összes bűnömet! Nem akarok 

rossz lenni, csak valahogy mindig közbejön valami! Ja, és a tesómat 

erősítsd meg a fociban!                                                               Zámbó Zsolt 

 

Összeállította: Bodorné Ternai Sára hitoktató 



 ________________________________________________________________________    ________________________________________________________________________  

CSENGŐSZÓ  14  2016. KARÁCSONY 

„AZ ÉDES ÚR TÉGED SZOMJAZ” 
 

Ó, gyönyörű szép, titokzatos éj! 

Ég szemű gyermek, csöpp rózsalevél. 

Kisdedként az édes Úr 

Jászolában megsimul 

Szent Karácsony éjjel! 

 

Ó, fogyhatatlan, csodálatos ér! 

Hópehely, ostya, csöpp búzakenyér. 

Benne, lásd, az édes Úr 

Téged szomjaz, rád borul, 

Egy világgal ér fel! 

 

 

Karácsonykor minden ember igyekszik jobban szeretni. Vigyázunk, meg 

ne bántsuk egymást, el ne rontsuk az ünnepi hangulatot. Teli van a levegő 

titokzatossággal. Gyermeki szívvel várjuk, hogy mit hoz a Jézuska. 

 Elgondolkodtunk már azon, vajon miért az ajándékoz, akinek a 

születésnapját ünnepeljük? Hiszen Karácsony Jézus születésnapja. Mi, 

emberek a születésnapunkon azt szeretjük, ha középpontban vagyunk, ha 

sokan felköszöntenek, szép ajándékokat kapunk. 

Itt van Jézus, aki istállóban született, pedig az Ég királya. Kisbabaként 

pihen édesanyja karjaiban. 

Ajándékoz, de leginkább Ő maga az ajándék. Ha azt szeretnénk, hogy a 

karácsony egész évben tartson, tanuljunk Tőle ajándékozni. Azért jött a 

földre, hogy ne legyünk egyedül, hogy mindig legyen, akire számíthatunk, 

akinek elmondhatjuk, hogy mi fáj. Jézus velünk van és várja, hogy a 

szívünkbe fogadjuk, hogy igaz barátként tekintsünk Rá. 

 Nemcsak Betlehemben, a jászolban, hanem minden nap itt van az 

Oltáriszentségben. Kitárt karokkal vár, hogy megbocsáthasson nekünk, 

amikor rosszat teszünk. Nagyon szeretné, ha minden napunkat Vele együtt 

élnénk. Vár, hogy segíthessen. Bátran kérjünk Tőle, hiszen Ő valóban 

ajándékozó Isten. 

 Hogy honnan tudom? Tapasztaltam.  
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Amikor én gyerek voltam nem volt menő templomba járni. Apukám nem 

engedett imádkozni sem. Nagymamám mégis megtanított rá. Esténként a 

paplan alá bújva mondtuk az esti imát a húgommal. Amikor imádkoztam 

boldogság és béke töltött el. Édesanyám elszöktetett az első hittan órára. 

Akkor még a templomban volt a hittan, és én mindig a Jézus szobrot 

néztem közben. Nagyon tetszett. Egyik éjjel ez a szobor életre kelt és rám 

mosolygott, majd megmutatta, hogy Vele fogok járni a keskeny úton. Ezek 

után még nagyobb vággyal a szívemben vártam az elsőáldozást. Amikor 

végre a szívembe fogadhattam Jézust, betöltött szeretetével. Olyan volt, 

mint amikor libabőrös leszel, mert annyira tetszik valami. Béke és 

melegség járt át nem csak az első alkalommal. 

 Ha vágyunk megtapasztalni Isten közelségét, Ő megadja azt. 

Merjetek hinni az élő Jézusban! Ott van az Oltáriszentségben, de ott van 

az iskolában, az otthonainkban is. Megszületetett Betlehemben, és arra 

vár, hogy a Te szívedben is megszülethessen! Áldott Karácsonyt!  

Tóthné Horváth Anikó 
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A KISBOJTÁR AJÁNDÉKA 
 

Abban a régi időben a pásztorok kint legeltették a nyájakat a mezőkön, és 

maguk is ott aludtak a szabad ég alatt az 

állatokkal. Egy szép, csillagfényes 

éjszakán Betlehemtől nem messze 

megfényesedett az ég, és a pásztoroknak 

megjelent egy ragyogó angyal. Annyira 

megijedtek ezek a szegény pásztorok, 

hogy ijedtükben mind a földre borultak. 

De az angyal vigasztalta őket, és így szólt 

hozzájuk: 

- Ne féljetek, nagy örömhírt hozok most 

nektek! Megszületett az üdvözítő Úr, 

Krisztus! Menjetek Betlehem városába, ott 

találjátok egy szegény istállóban, 

jászolban fekszik, barmok közt nyugszik. 

 Akkor nagyon megörültek a 

pásztorok, így hát mindjárt fölkerekedtek, hogy menjenek imádni a kis 

Jézust. Volt köztük egy szegény kisbojtár. Könyörgött a juhászgazdának: 

- Gazduram, vigyél el engem is, nagyon szeretném látni a kis Jézust! - Hát 

jól van, gyere! De nem tudom, mit hozol magaddal, mert tenéked nincsen 

semmid. No, nem baj, majd meghúzódsz hátul, azért lássad te is a 

Megváltónkat! 

 Azzal elindultak. Mikor elmentek, ki mit tudott, vitt magával 

ajándékot a kis Jézusnak. Egyik egy báránykát, a másik egy gidácskát, a 

harmadik egy kerek sajtocskát. Volt, aki jó meleg gyapjúcskát, volt, aki 

szép kis subácskát, amije volt, azt. Csak a kisbojtár nem tudott vinni 

semmit se.   

 Mikor odaértek, köszöntötték az Úrjézust: - Üdvöz légy, kis 

Jézuskám, született Messiás, hoztam felségednek egy báránykát! 

 Ment a másik pásztor: - Üdvöz légy, kis Jézuskám, született 

Messiás, hoztam felségednek egy fényes szőrű gidácskát! 

 Ment a harmadik pásztor: - Üdvöz légy, kis Jézuskám, született 

Messiás, hoztam felségednek egy szép kerek sajtocskát! 

 Ment a negyedik pásztor: - Üdvöz légy, kis Jézuskám, született 

Messiás, hoztam felségednek egy kis meleg gyapjúcskát! 
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 Ment az ötödik pásztor: - Üdvöz légy, kis Jézuskám, született 

Messiás, hoztam felségednek egy cifrán hímzett subácskát! 

 Mikor a kis bojtárgyerek köszöntötte az Úrjézust, így szólt: 

- Hát én nem tudtam hozni neked ajándékot, nagyon szegény szolga 

vagyok. De ígérem, édes Jézusom, hogy ezentúl a te szolgád leszek! 

 És a kis Jézus a két csöpp karját feléje tartotta, nevetett, olyan 

örömmel fogadta a bojtár ajándékát. Ez volt neki mindközül a 

legkedvesebb.                                                                 (Magyar legendamese) 

 

 

MINISTRÁNS SAROK 
 

A ministráns 10 parancsa: 

1. A ministráns Krisztus hű szolgája és az Úr papjának segítőtársa. 

2. A ministráns minden más hívőnél közelebb van az Oltáriszentséghez. 

3. A ministráns több kegyelmet kap Jézustól, mint a többi hívek. 

EZÉRT: 

4. A ministráns mindig tiszta szívvel él. 

5. A ministráns pontos a kötelességben és figyelmes az oltárszolgálatban. 

6. A ministráns szereti szüleit, jó testvéreihez, figyelmes társaihoz. 

7. A ministráns egyenes lelkű és mindig igazat mond. 

8. A ministráns ahol tud, segít. 

9. A ministráns jó példát ad társainak és küzd a rossz ellen. 

10. A ministráns gondol arra, hogy Jézus nézi Őt. 

 

Ministránsok imája - Írta: Rónay György 

- Szentmise előtt 

A Te házad otthonunk, Urunk, Jézus, itt vagyunk, 

Hogy szolgáljunk oltárodnál, Téged, aki megváltottál. 

Magasztalja nevedet, Szívünkben a szeretet. 

Meg ne bántsunk soha többé, Tégy minket hű gyermekeddé! Amen. 

- Szentmise után 

Jézus, édes örömöm, Jóságodat köszönöm. 

Szolgálhattam oltárodnál, Kegyelmeddel megáldottál.  

Ha házadat elhagyom, Kísérj minden utamon. 

Ne felejtsem soha orcád, Add, hogy méltó legyek Hozzád! Amen. 

Forrás: Katolikus kalendárium 2000. 136. o. 
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ANGYALKA ORIGAMI 
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NEVESSÜNK EGYÜTT! 
 

- Apu, képzeld, ma kihívott a tanár úr a táblához! 

- Remélem, nem vallottál szégyent, Sanyika?  

- Ugyan már, ki nem tud egy táblát letörölni? 

 

- Mekkora sebességgel halad a fény? 

- Azt nem tudom, tanár úr, de az biztos, hogy minden reggel túl korán ér 

ide! 

 

Két űrhajós kering a Föld körül. A számítógép vezérelte műszer hibát 

jelez, ezért az egyik asztronauta elhagyja az űrhajót. Miután megjavította 

a hibás berendezést, szeretne visszatérni az űrjárműbe, de zárva találja a 

zsilipkamra bejáratát. Kopog, dörömböl, ököllel veri az ajtót, amíg végre 

kiszól a társa:  

- Ki az? 

 

Egy diák bemegy az állatkereskedésbe, és azt kérdi: 

- Tud nekem adni 265 csótányt, egy patkányt, tizenhárom pókot, hét 

pincebogarat és négy egeret? 

A boltos azt feleli: 

- Egerem van, de a többivel sajnos pillanatnyilag nem tudok szolgálni. 

Megkérdezhetem, mire kell mindez? 

- Nos – feleli a diák - , nemsokára elköltözöm, és a tulaj ragaszkodik hozzá, 

hogy a lakásban minden pontosan úgy legyen, mint amikor beköltöztem. 

 

- Kérem szépen, az ön pulzusa nagyon lassan ver! 

- Nem baj, doktor úr! Én már nyugdíjas vagyok, ráérek! 

 

A veréb nekirepül a motoros bukósisakjának, és elájul. A motoros 

megsajnálja, hazaviszi. Beteszi egy kalitkába, kenyeret, vizet tesz elé, majd 

elmegy otthonról. A veréb fölébred, körülnéz: 

- Rács! Kenyér! Víz! A mindenségit, csak nem halt meg a motoros? 
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