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Advent idejét a december 25-ét megelızı 

negyedik vasárnaptól számítjuk.  

Az adventi koszorú négy gyertyája a négy 
vasárnapot jelképezi. Minden héten egyet gyúj-
tunk meg. Így amikor mind a négy gyertyát 
meggyújtottuk, eljön a karácsony ünnepe, Jézus 
születése napja. 

Gyerekek részére a 
csokoládégyárak egy 
egykori, a karácsonyt 
türelmetlenül váró 
német kisfiú anyukájá-
nak ötlete nyomán 
nyitogatható adventi 
csokoládé-naptárakat 
készítenek. Ezek gyak-
ran egy házat ábrázol-
nak, melynek naponta 
egy- egy ablakát sza-
bad kinyitni, és egy-
egy csokoládéfigura 
rejtızik mögötte… 
Nálunk gyerekkoromban azért többször elıfor-
dult, hogy valahogyan hamarabb elfogytak a 
figurák az ablakokból, mint ahogy eljött a ne-
gyedik vasárnap. 

Ennyit lát az átlagember az advent hétközna-
pi külsıségeibıl. Aki csak a csokifigurákat esze-
geti, és a karácsonyi ajándékozásra vár eközben, 
nem érzi különösebben ünnepélyesnek ezt az 
idıszakot, a Mikulás-Télapó által a gyerekek 

rendelkezésére bocsátott elızetes ajándékok 
érkezését leszámítva. De az ilyen ember is vára-
kozik. A hívı keresztény számára ez az idıszak 
viszont annál nagyobb ünnep. Az advent szó 
jelentése „eljövetel”. A latin „adventus Domini” 
kifejezésbıl származik, ami annyit tesz: „az Úr 
eljövetele”. A karácsonyt megelızı várakozás 
uaz eljövetelben éri el jutalmát.  

Adventkor a keresztények nemcsak Jézus 
születésnapja elıtti várakozásról emlékeznek 

meg, hanem továb-
bi két jelentése is 
van az ünnepnek. 
Várják az Úr eljö-
vetelét a saját éle-
tükben is: hogy 
keresztény életvi-
telükkel minél kö-
zelebb kerüljenek 
Istenhez, Jézus 
tanításához. Továb-
bá várják Jézus 
Krisztus második 
eljövetelét is, s 
igyekeznek felké-

szülni az utolsó ítéletre. 

A keresztény hagyományok szerint a kará-
csonyi ünnepkör advent elsı napjával kezdıdik, 
és vízkeresztig (január 6-ig) tart. Advent elsı 
vasárnapja egyúttal az egyházi év kezdetét is 
jelenti. 

 

Klemm Tamás 

A d v e n t  

Kegyelemteljes Karácsonyt és Boldog Új Évet kívánok szeretettel. 
 

Kalaman János plébános 



 
 
 

Karácsony felé közeledve nemcsak az aján-
dékok vásárlásával, hanem a szívünkben, lel-
künkben is készülnünk kell az ünnepre. Hiszen - 
bár sokszor hajlamosak vagyunk errıl elfeled-
kezni - ez az ünnep elsısorban nem a vásárlási 
lázról, hanem a szeretetrıl szól, kellene, hogy 
szóljon.  

Karácsony a kereszténység jelentıs ünnepe, 
Jézus születésnapja. Napjainkra családi vonatko-
zása felerısödött, a szeretet, az összetartozás, az 
ajándékozás ünnepe lett. 

 

A KARÁCSONY ELŐZMÉNYEI 

Amióta az emberiség földmőveléssel, állattar-
tással foglalkozik a napfénynek, a meleg tavaszi 
és nyári hónapoknak óriási szerepük van az em-
beri társadalmak életében. Az emberek táplálé-
kukat a meleg idıszakokban tudták megtermelni, 
ilyenkor bıség és jólét jellemezte a közösség 
életét, szemben a hideg téli napokkal, amikor az 
éhezés, a hideg és a sötét kerítette hatalmába az 
embereket. 

Érthetı tehát, ha az ókori népek hálaadó, kö-
szöntı rítusokkal ünnepelték a téli napfordulót, 
amely idıponttól kezdve a nappalok egyre hosz-
szabbodnak, átvitt értelemben a fény gyızedel-
meskedik a sötét éjszaka felett. Ezeknek a 
rítusoknak az is a szerepük volt, hogy az elcsigá-
zott emberekbe reménységet, hitet öntsenek, 
hogy könnyebben viseljék azt az idıt, ami a ta-
vasz beköszöntéig hátravan. 

DECEMBER 24. – KARÁCSONY VIGÍLIÁJA 

Hagyományosan ezen 
a napon állítjuk fel a ka-
rácsonyfát és ezen az 
estén ajándékozzák meg 
egymást a családtagok 
Magyarországon. Az 
ajándékozás szokásának 
eredete bizonyos elméle-
tek szerint a Napkeleti 
Bölcsek történetére ve-
zethetı vissza, akik a csecsemı Jézusnak ajándé-
kokkal hódoltak Betlehemben. Karácsony meg-
ünneplése a kereszténység terjedésével az egész 
világon elterjedt, bár vannak természetesen kü-
lönbségek az egyes országok szokásai között. 

KARÁCSONY CSODÁJA 

A karácsony éj varázslatát valószínőleg 
mindnyájan ismerjük. Bár napjainkra az ajándé-
kozás rendkívül fontos momentuma lett az ün-
nepnek, mégis a karácsony éj misztikuma, 
csodája nem múlt el. Ez az ünnep, melynek való-
di tartalma a legelevenebben él ma is. Karácsony 
este minden elcsendesedik, a közlekedés leáll, és 
ha olyan szerencsénk van, hogy hó is esett, a 
csend még teljesebb. Míg advent a reményteli 
várakozás ideje, a Szenteste maga a megvalósult 
és beteljesedett csoda, a Megváltó születésének 
napja.  

KARÁCSONYI ÜNNEPI VACSORA 

A karácsonyi asztal a néphagyományban fon-
tos szerepet játszott az ünnepkor. Mind az asztal 
díszítésének, mind az étkezésnek szigorú rendje 
volt. A feltálalt fogásoknak mágikus erıt tulajdo-
nítottak. A karácsonyi abroszt az év során még 
általában vetıabrosznak használták (ebbıl vetet-
ték az elsı gabonamagvakat, hogy bı termés 
legyen). Az asztalra gabonamagvakat helyeztek, 
ebbıl adtak a baromfiaknak, hogy jól tojjanak, az 
asztal alá pedig szalmát tettek, annak emlékére, 
hogy Jézus jászolban született. Késıbb ezt a 
szalmát a jószág alá tették, hogy egészséges le-
gyen, de volt ahol a gyümölcsfákra is kötöztek 
belıle, jó termést remélve. 

A szigorú rituálékhoz tartozott, hogy a gaz-
daasszony nem állhatott fel vacsora közben az 
asztaltól, hogy jól tojó tyúkjai legyenek. Az éte-
lek közül elınyben részesítették azokat, amelyek 
bıséget, jó termést ígértek a háziaknak. Innen a 
bab, borsó, lencse, mák, dió, hal a (halpikkely 
miatt) megjelenése a karácsonyi asztalon. A fok-
hagyma az egészséget, a méz (mézesbáb) az élet 
édességét jelképezte. A kalácsból, almából az 

elsı falatokat szétosztották 
egymás között, hogy a család 
mindig összetartson. A kará-
csonyi morzsát összeszedték, 
és az állatoknak adták, hogy 
termékenyek legyenek, de jó 
volt betegek gyógyítására, 
rontás előzésére is. Sok helyen 
este az asztalt nem szedték le, 
hogy a betérı kis Jézus ne ma-

radjon éhes. 

A paraszti étkezési szokások alapjai ma is 
megtalálhatók karácsonyi étrendünkben. Gyako-
riak a halból készült ételek, de angolszász befo-
lyásra elterjedt a pulyka is. A borleves 
egyértelmően a nagypolgári étkezési kultúra ré-

Karácsony… 



sze, a mákosguba viszont a paraszti hagyomány-
ból ered, csakúgy, mint az elmaradhatatlan beigli 
(a diós, mákos kalács). 

Manapság az emberek erın felül próbálják 
drága ajándékokkal meglepni családtagjaikat, 
pedig az ünnep csendes békéje, a szeretet-
összetartozás kimutatása nem azon múlik, meny-
nyi pénzt tudunk meglepetésre költeni. Egy apró-
ság sokszor többet jelent, ha szívbıl adjuk, mint 
bármi, aminek a részleteit késıbb hónapokon 

keresztül fizetjük. A család által körbeült asztal 
ahol vidáman, békésen elköltjük az elkészített 
finomságokat - tudva azt, hogy a hétköznapokban 
ugyanilyen megértéssel fogunk együtt lenni- 
nagyobb értékkel bír, mint az, ha „letudjuk” évi 
néhány napban a szeretet ünnepét. 

 

Horváthné B. Szilvia

 
 
 

WAGENHOFER EDE ÉDESANYJA 
 

A képen Wagenhofer Ede /1911-97/, egykori 
eleki plébános édesany-
ja, Nedveczky Mária 
látható, aki a mai Szer-
biához tartózó, de akkor 
még német többségő 

Torontálalmáson 
/Jabuka/ született 1870. 
december 4-én, és Ele-
ken halt meg 1957. au-
gusztus 28-án, itt is 
temették el. 
 

 
WAGENHOFER EDE ÉDESAPJA 
 

Az egykori eleki plébános édesapja, 
Wagenhofer Mihály 1868. november 22-én szü-
letett szintén Torontálalmáson.  Az eleki anya-
könyvi bejegyzések szerint 1951. március 4-én 
halt meg, a foglalkozásáról pedig ezt jegyezték 
be: ny. százados, számvevıszéki aligazgató. Az ı 
sírja is az eleki temetıben található. /Mindkét 

fénykép az eleki plébáni-
án található, de eddig 
még nagyobb nyilvános-
ságot nem kaptak!/ 

Tudomásunk szerint 
Wagenhofer Ede a szüle-
ivel lakott az egykori 
kántorházban /Bajcsy-
Zsilinszy utca 23./, és 
csak 1960-tól mint plé-
bános élt a plébánián 
egészen 1991-ig. 

 
Mint köztudott, a II. világháború után Közép-

Európában minden németet valamilyen módon 
megbüntettek függetlenül attól, hogy követett-e 
bőnt vagy nem. Valószínőleg, hogy az egykori 
délvidéki, késıbb jugoszláviai németek jártak a 
legrosszabbul, hisz innen szinte mindenki elme-
nekült a partizánok elıl! Wagenhofer Ede roko-
nai is így jártak, de legalább életben maradtak, pl. 
még az 1970-es években is éltek Nyugat-
Németországban. /R. T.: Németországi napló. In: 
Eleki Krónika, Elek. 2002. január 25./ 
 

Rapajkó Tibor 
 

 
 
 

„A szeretet lényege, hogy tudunk másokra figyelni. Az élettapasztalattal rendelkezı ember, aki tud 
odafigyelni, különleges módon tudja szeretni a gyerekeket és a fiatalokat. Jobban tud segíteni nekik, 
mint mások, mert jobban érti ıket, és azért érti, mert szereti ıket. Minél idısebbek vagyunk, annál 
nagyobbnak kellene lennie szeretetünknek. Önuralmunk és önmagunk odaajándékozása azonban nem 
magától alakul ki az évek folyamán. Az embernek egész életen át munkálkodnia kell önmagán és töre-
kednie kell a tökéletességre. Be kell kapcsolódnia abba a tervbe, amelyet Isten alkotott róla. Aki Isten 
munkálkodásaként tudja elfogadni a nélkülözéseket, a lemondásokat, abban növekszik a bizalom Isten 
iránt. Ha egyre inkább megtanuljuk szeretni azt, ami van, átlépünk a szeretet életébe. A szeretet pedig, 
ami nem múlik el, megszeretteti velünk azt, aki van, Istent, és mindazt, aminek Isten életet adott. Min-
den egyes napnak megvan a maga teendıje. Mi mégis pazaroljuk drága idınket, azt mondjuk, hogy 
majd holnap megteszem. A valóság azonban az, hogy nekünk nincs holnapunk. Ha lesz, az az Isten 
kivételes adománya. Ha a mai napot nem használjuk ki akarata szerint, kihasználjuk-e a holnapot? 
Hogyan használjuk ki a mára kapott alkalmakat, amelyek percenként eltőnnek örökre. Az idı elrohan 
észrevétlenül. Igazak az ének szavai: „Csak az marad meg, amit Jézusért teszünk.” Az Úr Jézus mond-

Wagenhofer Ede szülei 

Szeretni mindent, ami van 



ta: „Mert ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is.” Ha Krisztus ügyéért fáradozunk, a vágyunk, 
hogy az eredményes legyen: kincsünk lesz az elért siker és maradandó dolgok töltik be szíveinket 
örömmel.” /In: Faulkner Károlyné: Csendes vizekhez terelget/ 

 
December 11-én délután a felnıt-

tek egy kis csoportja megpróbált a 
hittanos gyermekeknek ebbıl a kincs-
bıl valamit átadni. Reméljük, hogy a 
jelenlévı több mint ötven kisgyermek 
átérezte az adventi készülıdés, vára-
kozás lényegét. Közösen készítettünk 
szebbnél szebb karácsonyi ajándéko-
kat, énekeltünk karácsonyi énekeket, 
és az egész délután a szeretet légkör-
ében telt. Az idén is ellátogatott hoz-
zánk a Mikulás bácsi, aki nagyon 
különleges ajándékkal lepte meg a 
hittanosokat. Ebben az évben a cso-
magocskák szebbnél szebb rózsafüzé-
reket, szaloncukrot és kekszet 
rejtegettek. Megígértük a Mikulás bácsinak, hogy hittan órán megtanuljuk, hogyan is kell ezt a külön-
leges ajándékot használni és imádkozni. Nagyon szépen köszönjük a Mikulás bácsinak, hogy eljött 
hozzánk, köszönjük János atyának a segítséget a délután lebonyolításához, a jelenlévı segítıknek az 
áldozatos munkájukat, és a szülıknek, hogy elengedték gyermekeiket.  

 
Ezúton szeretnénk mindenkinek áldott Karácsonyt és békés Új évet kívánni, reméljük, hogy az 

Advent idıszakában mindenkinek sikerült felkészülnie Jézus születésére. Engedjük meg, hogy Krisz-
tus utat kezdjen a mi életünkben, és örökké hálásak leszünk érte.  
 

Wittmann-né Abonyi Mónika 
 
 

 
 
Anyakönyvi hírek:  
 
Keresztelések: November 7-én, Balog Vivien Mária 
Temetések:  November 10-én, Szántó Istvánné; November 12-én, Dávidné Kutasi Mária; Decem-
ber 10-én: Rusz Zoltán és Puskás Gábor; December 11-én, Purecse Jánosné; December 14-én, 
Völgyesi István 
 
Miserend:  December 24-én, éjfélkor; 

December 25-én, 9,30-kor; 
December 26-ám,9,30-kor; 
December 31-én, év végi hálaadás 18 órakor; 
Január 1-én, 9,30-kor; 
Január 2-án, 9,30-kor. 

 
 

Kedves Hívek! 
Ha Önök kedvet éreznek ahhoz, hogy gondolataikat a kéthavonta megjelenı Katolikus Hírmondó 
lapjain keresztül megosszák közösségünk többi tagjával, akkor várjuk írásaikat a Plébánián, és 

azokat lehetıség szerint megjelentetjük.  

KATOLIKUS HÍRMONDÓ , egyházközségi lap. Megjelenik negyedévente. Kiadja : a 
Sarlós Boldogasszony Plébánia, 5742 Elek, Gyulai út 1. , telefon: (66) 240-101; Szerkesz-
tı: Wittmann László; Felelıs kiadó: Kalaman János plébános; Nyomda: Stílus-Color 
Nyomdaipari Kft. Gyula.  

H I R D E T É S E KH I R D E T É S E KH I R D E T É S E KH I R D E T É S E K     
(Friss információk az www.elek.plebania.hu címen olvashatóak.) 


