
Az angyal azt adta meg jelként a pásztorok-

nak, hogy gyermeket találnak majd pólyába 

takarva és jászolba fektetve. Ez olyasvala-

mi, ami felismerhetővé tesz – annak leírása, 

ami látható volt. Nem abban az értelemben 

„jel”, hogy láthatóvá vált volna Isten dicső-

sége, úgy hogy egyértelműen azt lehetne 

mondani: ez a világ valódi Ura. Erről szó 

sincs. Ilyen értelemben a jel egyben egyfaj-

ta nem-jel: Isten szegénysége az ő valódi 

jele. De a pásztorok számára, akik Isten 

fényes ragyogását látták a legelőiken, elég 

ez a jel. Belülről látnak. Azt látják: amit az 

angyal mondott, igaz. A pásztorok így 

örömmel térnek vissza. Marasztalják Istent 

és dicsérik őt azért, amit hallottak és láttak 

(Lk 2,20). 

XVI. Benedek pápa: A názáreti Jézus, 3. 

kötet, Szent István Társulat, 2013. 77.o. 

II. János Pál: Karácsonyi imádság 

Krisztus született értünk, jöjjetek, imádjuk! 

Hozzád jövünk ezen az ünnepi napon, 

Betlehem édes Gyermeke, 

aki megszületvén elrejtetted istenségedet, 

hogy osztozz a mi törékeny 

emberi természetünkben. 

A hit világánál felismerünk téged, 

mint igaz Istent, aki megtestesült értünk. 

Te vagy az ember egyetlen Megváltója! 

 

Jászolod előtt, ahol erőtlenül fekszel, 

szűnjön meg a túláradó erőszak 

minden formája, amely oly sok 

elmondhatatlan szenvedés oka; 

aludjon ki a széthúzás számos tüze, 

amelyek azzal a veszéllyel fenyegetnek, 

hogy nyílt összetűzésekké fajulnak el; 

erősödjék meg a békés megoldások 

keresésére irányuló akarat, 

amelyek tiszteletben tartják a népek 

s az emberek jogos törekvéseit. 

Betlehemi Gyermek, a béke prófétája, 

bátorítsd a párbeszéd 

és a kiengesztelődés kezdeményezéseit, 

támogasd a béketörekvéseket, 

amelyek félénkek, 

de mégis telve vannak reménységgel, 

s már a megvalósulás útjára léptek 

a világban élő oly sok fivérünk és nővé-

rünk 

békésebb jelenéért és jövőjéért… 

Mindenhol szükség van a békére! 

Te, aki az igaz béke Fejedelme vagy, 

segíts, hogy megértsük: 

az egyetlen út az építéshez 

a rossztól való elborzadás és elfordulás 

és a békének mindenkori bátor követése. 

Jószándékú emberek 

a föld minden nemzetéből, 

jöjjetek bizalommal az Üdvözítő 

jászolához! 

Siessetek, hogy találkozhassatok azzal, 

aki azért jön, hogy megtanítsa nekünk 

az igazság, a béke és a szeretet útját! 

(Egészen a Tiéd, II. János Pál pápa imái, 

Szent Maximilian K., 2006.) 
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Kérjük a Szent lelket ,  nyissa  ki  sz ívünk kapujá t ,  hogy Jézus  

bejöhessen,  és  elhozhassa nekünk az üdvösség hí rét .  
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Köszöntsük az ünnepet! 

Kányádi Sándor: Fenyőmese 

 

 

Élt a Hargita oldalában egy magányos fenyő. Senki sem 

lakott a közelében. Az erdő, de még a legkisebb bokor 

is olyan messze volt tőle, hogy még a kiáltását sem hal-

lották volna meg, nemhogy a sóhajtásait. Ezért aztán 

nem is kiáltozott, nem is sóhajtozott. Még a nyári viha-

rok, villámok s a farkasordító telek idején sem. Pedig 

annyit sanyargatták, hogy az még embernek is sok vol-

na. 

 

Elfásult egészen a nagy egyedülvalóságban. Egyetlen 

öröme volt, ha nyaranta egy-egy arra legelésző juhnyáj 

bújta meg az árnyékát, a nagy melegben. Vagy éppen 

maga a juhász heveredett alája furulyázgatni, tarisznyát 

bontani. Olyankor még sóhajtott is egyet-egyet, inkább 

csak figyelmességből, a szép nótáért, s hogy az árnyé-

kot a sóhajával frissebbé tegye. 

 

Hanem a nyáron olyat ért, amilyet még soha. Vidám 

kirándulók, egy egész iskola telepedett alája. Azóta 

nincs nyugta a fenyőnek. Egyre sóhajtozik, s mindegyre 

le-letekint a völgy felé, amerre a kirándulók alóla elvo-

nultak. S mint valami kincseket, nézi az alatta maradt 

üres konzervdobozokat. 

 

- Mit nem adnék, ha még egyszer közöttük állhatnék - 

sóhajtotta el bánatát egy véletlenül reáröppent rigónak. 

 

A rigó egyet-kettőt füttyentett köszönetképpen, aztán 

tovaszállt arra, amerre a kirándulóknak nyoma veszett. 

 

Hogy mit intézhetett a kis rigó, mit nem, nem tudhat-

juk. 

 

Jöttek az őszi ködök, esők, havas esők. A fenyő, ha 

lehetett, még inkább magába fásult. A szelek még a 

konzervdobozokat, utolsó emlékeit is ellopkodták. Már a 

földre se nézett többet. Akárhogy tépdesték a viharok, aludt. 

Már arról se vett tudomást, hogy hatalmas havával megjött a 

tél. Tőle jöhetett is, mehetett is. 

 

De egyszer csak megrázta magát. Azt hitte, álmodik. Pedig 

nem álmodott. Hatalmas zsivajra, énekszóra ébredt. Egy 

nagy udvaron találta magát. Minden ága fel volt cicomázva, 

és minden megmaradt tobozába, mintha egy-egy csillag köl-

tözött volna. 

 

Azóta is ott áll az iskola udvarán. Bánja is ő, hogy az ünnep, 

a vigalom teltével ágait lecsapdosták. Lomb helyett szárnya 

nőtt. 

 

Zászló csattog-lobog rajta, s vidám énekszó köszönti min-

den reggel.  

 

Benedek Elek: A karácsonyfa 

 

 

Csingilingi, szól a csengő, 

Jertek, fiúk, lányok! 

Föl van gyújtva, meg van rakva 

A karácsonyfátok. 

 

Csingilingi, szól a csengő, 

Arany a csengése, 

Aranyosabb, szebb ez mint a 

Muzsika zengése. 

 

Csingilingi, szól a csengő, 

Vajon kik csengetnek? 

Mennyországból az angyalkák 

A jó gyerekeknek. 

 

Csingilingi, szól a csengő, 

Nyílik már az ajtó, 

Cseng a szoba, zeng a szoba 

Vidám gyerekzajtól. 

 

Csingilingi, szól a csengő, 

Jertek, fiúk, lányok, 

Föl van gyújtva, meg van rakva 

A karácsonyfátok.  



Könyvek a fa alá – Könyvajánló 

 

J. Kovács Judit: Kerekítő 4.  - 

ölbeli játékok, mondókák 

Móra Könyvkiadó, 2018. 

Kicsi vagyok én 

Nagykönyv K., 

2018. 

 

Lukács Józsefné, Ferencz Éva:  

Mesés mozgás—tél  Játékos 

téli mesés torna az óvodai élet 

mindennapjaira. Flaccus K., 

2017. 

Lukács Józsefné – Ferencz Éva : A 

játék nem csak játék!?  : Matemati-

kai fejlesztőjátékok óvodásoknak , 

Flaccus Kiadó. 

Perlai Rezsőné: Az óvodáskor 

fejlesztőjátékai. Flaccus K.,2017. 

Lukács Józsefné, Ferencz Éva: Kerek 

egy esztendő—Gyerekirodalom. Tema-

tikus bibliográfia és szöveggyűjtemény 

a Kerek egy esztendő évszakos kötetei-

hez. Flaccus K., 2018. 
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A karácsonyi készülődéshez 


