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Karácsony Ünnepe 

 

Karácsony napja az emberiség egyik legősibb ünnepe, s az év egyik kiemelt 

pontjaként jelezte a nap fordulását és egy újabb év eljövetelét 

Karácsony napján, december 25-én Jézus Krisztus megszületését ünnepeljük. 325-ben az I. 

Konstantin római császár által összehívott, nikaiai zsinaton rendelkeztek arról, hogy 

emlékezzünk rá, és ez a nap az öröm, a békesség, a család és gyermekség, valamint az 

otthon és szülőföld ünnepe legyen. Annak ellenére, hogy a tradicionális karácsony 

a kereszténység egyik legfontosabb ünnepe, sok nem-keresztény ember is ünnepli világszerte 

az emberi szeretet ünnepeként. A modern és népszerű ünneppel együtt jár az ajándékozás, a 

karácsonyi zene, üdvözlőlapok küldése, templomi ünneplések, karácsonyi ebéd és ünnepi 

hangulatú tárgyakkal való díszítés, mint például karácsonyfa állítás, karácsonyi égők, színes 

üveggömbök, girlandok, szaloncukor, fagyöngyök és krisztustövisek elhelyezése, díszítése. 

A Karácsonyt az adventi készülődés előzi meg, mely során felkészülünk az ünnepre. 

 Advent a karácsony (december 25.) előtti negyedik vasárnappal – más megfogalmazásban 

a Szent András apostolnapjához (november 30.) legközelebb eső vasárnappal – veszi 

kezdetét, és karácsonyig tart. Advent eredete a 4. századig nyúlik vissza. VII. Gergely 

pápa négyben határozta meg az adventi vasárnapok a számát. Advent első vasárnapja 

mindig november 27. és december 3. közé esik, míg negyedik, utolsó vasárnapja december 

18. és december 24. közé. 

Advent első vasárnapja három időszak kezdetét is jelenti: a keresztény egyházi 

év kezdetét, a karácsonyi ünnepkör kezdetét és természetesen az adventi időszak 

kezdetét. A katolikus egyházban advent liturgikus színe a lila, mely a bűnbánatot, a szent 

fegyelmet és összeszedettséget jelképezi. Advent harmadik vasárnapján, örömvasárnapon 

(gaudete vasárnap) az Úr eljövetelének közelségét ünneplik; e nap liturgikus színe legtöbb 

helyen a rózsaszín. Az egész időszakban dísztelen a templomi oltár, az orgona szerepe pedig 

az énekek kíséretére korlátozódik 

Adventkor a 19–20. század óta szokás koszorút készíteni. Az adventi 

koszorú ősét 1839-ben Johann H. Wichern német evangélikus lelkész készítette el: egy 

felfüggesztett szekérkeréken 23 gyertyát helyezett el, melyek közül minden nap eggyel többet 

gyújtott meg karácsonyig. Ma az adventi koszorú általában fenyőágból készített kör alakú 

koszorú, melyet négy gyertyával díszítenek. A gyertyák színe katolikuskörökben lila, kivéve a 

harmadik vasárnapra jutót, amely rózsaszín. A gyertyákat vasárnaponként (vagy előző este) 

gyújtják meg, minden alkalommal eggyel többet. A világító gyertyák számának növekedése 

szimbolizálja a növekvő fényt, amelyet Isten Jézusban a várakozónak ad karácsonykor. Az 

adventi koszorún mind a négy gyertya egyszerre ég az utolsó vasárnapon. 

Minden gyertya szimbolizál egy fogalmat: hit, remény, öröm, szeretet.  

 

Mindenkinek Békés Karácsonyi Ünnepeket Kívánunk! 

 

 

Összeállította: Kijácz Orsolya 
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GYEREKEKRŐL-FELNŐTTEKNEK 

 

Étkezés, Főzés, Együttlét 

 

Amikor együtt eszegetünk, egymásra figyelünk. Talán egyre 

ritkábban valósítható meg, mégis érdemes tenni érte. 

Ahol eszünk, ott beszélgetünk, ott ünneplünk, ott osztjuk meg 

egymással gondolatainkat, ott viccelődünk és nevetünk nagyokat. 

Természetes, hogy a nagyobb gyerekeinknek átadjuk a főzés 

tudományát. Ha már kiskorban elkezdjük bevonni őket a konyhai 

tevékenységekbe, meglepően jól fogunk szórakozni és az eredmény 

pedig felbecsülhetetlen jelentőségű. 

A főzés sokszor többről szól, mint pusztán a táplálkozásról. A 

bőkezűség és a szeretet egyik gesztusa, melynek eredménye kézzel 

fogható, megízlelhető. Amikor megismertetjük a gyerekeket a család 

kedvenc ételeivel, a hagyományaival, a kultúránkat is adjuk tovább. 

Persze féltjük őket a konyhai eszközök használatától, de együtt 

tevékenykedve nem lehet baj. Az átütő fizikai élmény (pl. szeletelés), 

ami az ételek feldolgozásához köthető, sokkal fontosabb annál, mint 

ahogy a legtöbben gondoljuk. ha bevonjuk a gyerekeket a főzés 

folyamatába, kevésbé vonakodnak majd az új ételeket kipróbálni, és 

szívesebben is fogyasztják azokat, amikor az előkészületekben is részt 

vettek. A gyerekek, akikkel nem „főzőcskéznek” otthon hajlanak arra, 

hogy később készételeket vegyenek, és házon kívül egyenek.   

A szülők aggodalma érthető dolog, de a konyha nem veszélyes 

hely, ha az eszközökkel akár már három éves korban elkezdjük 

ismertetni a gyerekeket, és velük vagyunk ezekben az örömteli 

pillanatokban is. 
 

 

Összeállította: Csík Ágnes 
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MESE-VERS 

 

Karin Jackel: A legkisebb karácsonyi angyal 
 

Téli este volt, kevéssel karácsony előtt. Egész nap havazott, de alkonyattájt elfújta a felhőket a szél. A 

holdvilágos, csillagos ég, mint egy hímzett terítő, úgy borult a Föld fölé. 

 

- Itt az ideje, hogy összegyűjtsük a kívánságcédulákat - szólt a Karácsonyi Manó, mialatt körülnézett az égi 

műhelyben. A raktárpolcok mind tele voltak. Ameddig csak a szem ellátott, egyik játékszer a másik után. 

Semmit sem felejtettek ki. Az angyalok konyhájából pedig olyan ínycsiklandó, édes illatok lengedeztek, hogy 

finomabbakat már el sem lehetett képzelni. 

 

- Igen - bólintott Karácsonyi Manó -, elkészültünk. Most már csak rendesen be kell csomagolni mindent, és 

megcímezni, akkor megpakolhatom a szánomat, és indulhatunk kiosztani az ajándékokat. 

 

A kis karácsonyi angyalok egész esztendőben erre a pillanatra készültek. Milyen szívesen repültek ki a hóval 

takart világba, hogy házról házra járva összegyűjtsék a gyerekek kívánságcéduláit. 

 

Nagyság szerint gyorsan felsorakoztak. Velük tartott a legkisebb angyal is, aki most először indult útnak. 

Karácsonyi Manó hívására a világ minden részéből jelentkezett egy-egy angyal, a nagyvárosokból egyszerre 

több is. Sorra előléptek. Mindegyikük kapott egy postástáskát és egy meleg köpenyt, és máris repülhettek, hogy 

összegyűjtsék a kívánságcédulákat. Végül a legkisebb angyal is sorra került. 

 

- Te ma az én segítségem leszel - mondta Karácsonyi Manó. - Ülj bele a kapucnimba. Puha és meleg. 

 

Hogy örült a kis angyal, hogy nem kell egyedül szálldosnia az éjszakában! Gyorsan kényelembe helyezkedett a 

meleg kapucniban, és csak akkor nyitotta fel ismét a szemét, amikor Karácsonyi Manó a hófelhőhegy tetején 

lefékezte sítalpait. 

 

- Megérkeztünk - hallotta a Manó mormogását, és mindjárt kíváncsian körülnézett. Lábai előtt egy falu 

nyújtózkodott. Aludni látszott a vastag hótakaró alatt. Még a falu szökőkútja is felhagyott a csobogással: hosszú 

jégcsapok lógtak a csövein. 

 

- Látod a borítékokat az ablakokban? - kérdezte Karácsonyi Manó, és síbotjával az egyik kivilágított négyszögre 

mutatott. 

 

Valóban, ott lapult egy piros boríték. Fenyőágat rajzolt rá valaki, így címezte meg nagy betűkkel:"Karácsonyi 

Manónak, az égi műhelybe." 

 

- Szedd össze mindenünnen a borítékokat, és dobd be a postatáskádba - mondta mosolyogva Karácsonyi Manó, 

és útjára indította a kisangyalt. - Én addig bejárom az istállókat, hogy megtudjam az állatok kívánságait. 

 

A kisangyal buzgó keresésbe és gyűjtögetésbe kezdett. Táskája hamarosan húzni kezdte a vállát. Végül már csak 

egyetlen ház volt hátra: fentről, az erdőszélről nézett le a völgybe kivilágított ablakaival. Mivel Karácsonyi 

Manó még nem volt sehol, a kisangyal elhatározta, hogy egyedül repül föl oda. De tele táskával a vállán, ez nem 

is volt olyan könnyű feladat. Nagy nehezen odaért, de alighogy elvette az ablakdeszkáról a kívánságlistát és 

beledugta a táskájába, elvesztette az egyensúlyát, és belebukfencezett a hóba. 

 

Ott feküdt rövid kabátjában, haja, szeme, szája fehér a hótól, és ott hevert körülötte a sok szétszóródott 

kívánságcédula is. 

 

A kisangyal jól megrándította a lábát, de most nem törődött vele. Ijedten kapkodta össze a havon hánykódó 

leveleket, és gyorsan megszámolta őket. Mind gyorsabban mozogtak az ajkai. Újra és újra végigment rajtuk, arca 

már égett az idegességtől - de hiába, egy levél hiányzott. 

 

Kicsordultak a kisangyal könnyei. Eszébe jutott az a gyerek, aki emiatt nem kapja majd meg az ajándékait, és 

eszébe jutott az is, hogy Karácsonyi Manó milyen haragos lesz. Olyan keservesen sírt, hogy még a gyerekek 
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építette Hóember jeges szívét is megdobogtatta a részvét. 

 

- Szemem széncsillagai neked világítanak. Ó, hogy milyen havas lett aranyos angyalhajad! - dünnyögte a nagy 

piros orra alatt a hóember, és izzani kezdő szemeivel fénycsóvát bocsátott a behavazott kertre. 

 

A kisangyal nagyon megijedt, mikor a termetes fehér figura megelevenedett előtte a holdfényben. De mikor 

rájött, hogy segíteni akar, örömében tapsolni kezdett és felkiáltott: 

 

- Világosabban, kedves Hóember, világosabban! 

 

A szénszemek, sajnos túl kicsik voltak ahhoz, hogy erősebben világíthassanak. A Hóember ekkor összeszedte 

minden erejét, és azt mondta: 

 

- Gyertya csonkja, adj világot, 

  havas éjben vessél lángot! 

 

És már fel is lobbant a gyertyaláng azon a piros gyertyacsonkon, amit a Hóember orra helyére tűztek a gyerekek. 

Ekkor látta meg végre a kisangyal, hogy ott fekszik a levél egy mélyedésben. Ujjongó örömmel dugta vissza 

postástáskájába, két karját a fehér jó barát nyaka köré fonta, és megkérdezte: 

 

- Hogyan köszönjem ezt meg neked? 

 

A Hóember a mind kisebbé olvadó gyertyacsonk fényében elmosolyodott: 

 

- Nekem van köszönnivalóm, kisangyal. Megmelengetted jégszívemet. 

 

- Mégis köszönjük a segítséget - szólt közbe a Karácsonyi Manó, aki már jó ideje figyelte őket észrevétlenül, és 

most előlépett a sötétből. - Nélküled nagyon boldogtalan lett volna egy kisgyermek. 

 

A Hóember zavartan hallgatott. Karácsonyi Manó ezalatt karjára vette a kisangyalt, és csapzott hajfürtjeit 

félresimította kisírt arcocskájából. 

 

- Ahhoz képest, hogy először csináltad, nagyon jól végezted a dolgodat - mondta neki. - De az biztos, hogy aki 

még olyan tapasztalatlan, mint te vagy, az nem röpködhet csak úgy segítség nélkül az éjszakában, hogy 

összegyűjtse a kívánságlistákat. 

 

A kisangyal elvörösödött. De mivel olyan barátságosan nézett rá a Karácsonyi Manó, vette magának a 

bátorságot, és így felelt: 

 

- Nem engednéd meg a Hóembernek, hogy ezután is mindig segítsen a kívánságlistákat gyűjtő legkisebb 

angyalkának? 

 

Karácsonyi Manó végigsimította a szakállát. 

 

- Hm - dünnyögte -, nem is rossz gondolat. Kérdés, mit szól ehhez ő maga. 

 

A Hóember egyetlen szócskát sem bírt kinyögni a boldogságtól és meghatódottságtól. Csak az orrával és a 

szemével intett, és ez válasznak elég is volt. És amikor Karácsonyi Manó - kapucnijában a kisangyallal - síléceit 

a mennyei kapu felé fordította, egy nagy, fehér hóhenger takarította előtte simára az utat. 
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BORÓKA MANÓ ÖTLETEI 

 

 

Téli egészséges életmód 

 

Minden évszakban érdemes törekedni arra, hogy szezonális gyümölcsök és zöldségek 

szerepeljenek az étrendedben. 

 

A következő 5 finomságot érdemes a téli étrendedbe beiktatnod: 

 

1. KIVI 
Nagyon magas C-vitamin-tartalma van. a kiviben lévő apró magok serkentik az emésztést, és 

a gyümölcs rosttartalma is magas. Fogyasztása segíti a vas felszívódását, ezért a 

vérszegénység megelőzésére is jó, a látást is javítja, és a bőr is szebb lesz tőle. 

 

2. ALMA 

A legnépszerűbb téli gyümölcs, hiszen már napi 1 darab elfogyasztásával megerősíted az 

immunrendszert.  C-vitamin-tartalma jelentős, antioxidánsokat tartalmaz, rostjai serkentik az 

emésztést, kipucolják a szervezetet, és rendszeres fogyasztása csökkenti a koleszterinszintet. 

 

3. GRAPEFRUIT 

Magas a C-vitamin-tartalma, erősíti az immunrendszert, kiváló vértisztító, és hatékony a 

megfázásos betegségek ellen.  

 

4. SÜTŐTÖK 

Egészségmegőrző, gyógyító hatással bír. A sütőtök alkalmas gyulladásos betegségek 

kezelésére, különösen nagy hatékonyságot mutat megfázásos, meghűléses megbetegedések 

esetében 

 

5. FEKETE RETEK 

A fekete retek közismerten jó köhögés, rekedtség, megfázásos megbetegedések ellen, továbbá 

alkalmazzák légúti betegségek gyógyítására.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

http://www.life.hu/trend/20130325-napi-harom-adag-zoldseg-es-gyumolcs-fogyasztasa-ugyanazt-az-egeszseges.html
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Keresd meg a párokat! 
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MESEFILM AJÁNLÓ 

 

Barbie: Csillagok között  

 

Barbie kozmikus hercegnő, aki magasan száll légdeszkáján egy távoli galaxisban, imádnivaló 

és elkötelezett segítőjével, Pupcornnal. 

Egy nap azonban minden megváltozik, amikor a ragyogó csillagok elhalványulnak és táncuk 

lelassul az égen. 

Barbie egy csodálatos új bolygóra utazik, hogy csatlakozzon a csillagmentő küldetéshez. 

Összefog tehetséges új barátnőivel, hogy megmentsék a galaxist ebben az izgalmas 

légdeszkás kalandban. 

Ha a szívére hallgat és számíthat a barátai segítségére, Barbie lehet az a vezér, akire az egész 

univerzum régóta vár! 

 

 

Trollok 

 

Nagy szemű, borzas hajú, színes kis figurák ők, akik saját világukban élnek. Ám két troll 

kénytelen vándorútra indulni: olyan tájakra jutnak el, és olyan kalandokba keverednek, 

amikről troll korábban nem is álmodott – és amitől biztosan az égnek áll a haja. 

 

 

Gólyák 

 

Az újszülöttet a gólya hozza. 

Illetve dehogy. Régen talán így volt, de ma már a gólyák egy multinacionális internetes 

áruszállító cégnél vállalnak szállítmányozást. Junior a vállalat legsikeresebb tehergólyája, és 

éppen előléptetés előtt áll, amikor véletlenül működésbe hozza a Babagyártó gépet, amely – 

hisz ez a dolga – gyárt is egy bűbájos, de engedély nélkül készült kislányt. 

Junior a gyárban fellelhető egyetlen ember segítségével igyekszik minden nyomot eltűntetni a 

főnöke szeme elől. Olyat tesz, amit még sosem: elszállítja a babát. Hosszú, kalandos és 

meghökkentő felfedezésekkel teli útja végén egy család boldog lesz… most viszont az egész 

világ megváltozik. 
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