EZÜSTHARANG
A KÉK DUNA OTTHON Lakóinak híradója
2015. december
Álom hava, Karácsony hava.
47. szám

Már a kilencedik karácsony, hogy itt lehetek. Hihetetlen, milyen gyorsan
szálltak el az évek… Szeretném, ha a jövőben még találkozhatnánk. Tudom,
vannak, akik várnak, akik megőriznek. Köszönöm. Ezért érdemes még lenni.

Minden kedves Olvasómnak békés, szép karácsonyt kívánok.! Bár az ünnepek
számunkra már nem olyanok, mint régen, így kell elfogadnunk. A múltat ismerjük,
a jelent éljük, de nem tudhatjuk, mit hoz a jövő Nekünk még vannak meghitt, szép
emlékeink, ezeket igyekezzünk a mába beültetni és akkor a jelen könnyebben lesz
elviselhető. Próbáljuk meg !

EZÜSTHARANG

Karácsony
A puha hóban, csillagokban
Az ünnepi foszlós kalácson
Láthatatlanul ott a jel:
Hogy itt van újra a KARÁCSONY!
Mint szomjazónak a pohár víz
Úgy kell mindig egy kis melegség,
Hisz arra született az ember,
Hogy szeressen és szeressék.
S hogy ne a hóban, csillagokban,
Nem ünnepi foszlós kalácson,
Nem díszített fákon,
Hanem a szívekben legyen KARÁCSONY!
Szilágyi Domonkos
-1-

A NÉGY GYERTYA
Négy gyertya égett az adventi koszorún. Olyan nagy csend volt
körülöttük, hogy tisztán lehetett hallani amint beszélgettek.
Megszólalt az első: „A nevem BÉKE !
Hiába világít a lángom,
az emberek nem tartják be a békét.”..
És lángja pislákolni kezdett, míg végül kialudt.
Szólt a második:: „A nevem HIT!
Az emberek nem akarnak tudomást szerezni rólam, úgyhogy hiába
világítok én is, értelmetlen tovább égnem!”
Huzat támadt, és a gyertya kialudt..
Szomorúan, csendesen beszélni kezdett a harmadik:
„ Én a SZERETET vagyok! Úgy érzem, az emberek félretoltak,
kezdenek elfelejteni, pedig nagy szükségük volna rám! Nem érzik, hogy nélkülem üres az életük.”. És
a lángja sisteregve kialudt.
Egy gyermek lépett a szobába, ránézett a gyertyákra, majdnem sírva fakadt és felkiáltott:
„Nektek égni kell:”
Ebben a pillanatban megszólalt a remegő lángon égő negyedik::
„Ne félj, ameddig én égek, addig mindig van remény, az én nevem REMÉNY
A gyermek csodálkozva ránézett, és meggyújtotta róla a három kialudt gyertyát…

Hogyan született a „Csendes éj”?
1918. karácsony előestéjén Oberndorf (Tirol) templomának orgonája felmondta a szolgálatot. Az
orgonista, Gruber Ferenc, nagyon megrémült. Mi lesz most? Honnan jöhet segítség?A karácsony nem
képzelhető el ének és zene nélkül! A faluban nem volt senki, aki értett volna az orgona - javításhoz.
A napok óta tartó hófúvás teljesen elzárta őket a külvilágtól.
Felkereste lelkészüket, Mohr Józsefet, elmondta neki, hogy baj történt az orgonával és kérte, hogy
írjon egy könnyen megtanulható karácsonyi éneket, amit orgona-kíséret nélkül is elénekelhetnek.
A lelkész elvállalta. Bezárkózott szobájába... Elgondolkozott karácsony történetén.
Képek, szavak jöttek és keringtek agyában:
„Megváltó született ma néktek Dávid városában….” Éjszaka… Kicsi gyermek jászolban, mellette
Mária és József…Szavak zengtek, bongtak lelkében. Késő éjszaka még ült szobájában magába
mélyedten…. És írni kezdett:
„Csendes éj, szentséges éj, mindenek, álma mély…
Nincs fenn más, csak a szent szüle-pár, drága kisdedük álmainál…
Szent Fiú aludjál, szent Fiú aludjál…
Csendes éj, szentséges éj, angyalok hangja kél,
Halld a mennyei halleluját! Szerte zengi el drága szavát:
Krisztus megszabadít! Krisztus megszabadít!
Csendes éj, szentséges éj, szív örülj, higgyj, remélj!
Isten szent Fia hinti reád ajka vigaszt adó mosolyát.
Krisztus megszületett! Krisztus megszületett!”
Másnap korán reggel Gruber orgonista elvitte a költeményt és megzenésítette. Karácsony napján a
templomban gitár kísérettel felcsendült a világ legszebb és legkedveltebb karácsonyi éneke, mely
azóta több, mint 300 nyelven vált közismertté.
A hívőket először meglepte az újítás, hogy gitár kísérettel adják elő, de végül megkedvelték.
A szövegnek ( és a történetnek ) több változatra van.
A Csendes éj (Stille Nacht ) épp úgy hozzá tartozik a karácsonyhoz,
mint a fenyőfa és az ajándékozás.
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„Ne féljetek, mert íme hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz.”
(Lukács 2.)

Karácsonyra várva, hálát adunk Istennek,
amiért ebben az esztendőben is
elküldte hozzánk Papjait, hogy hitünkben erősítsenek bennünket!
Köszönjük Mindnyájuknak, hogy velünk voltak
és kérjük,jöjjenek hozzánk a jövőben is!

Újra megérkezett az Advent, pedig mintha a tavalyi karácsony is csak most múlt volna el. Eltelt
egy év minden örömével, bánatával, boldogságával és szomorúságával. Ismét a karácsonyfa
alatt állunk. Eszünkbe jutnak a régi karácsonyok, az
igazi, boldog ünneplés, amikor
együtt
ünnepelhettünk házastársunkkal,
gyermekeinkkel.
. Kívánom Mindenkinek, hogy a karácsonyi angyal
bekopogjon minden szobába és odalépjen minden
ágy mellé, hozzon örömet, vigasztalást, jó
egészséget és szép napokat az ünnepi időszakra és
az elkövetkező hétköznapok hosszú sorára
egyaránt.
A Kék Duna Otthon minden Lakójának, Hozzátartozóiknak, az intézmény valamennyi
Dolgozójának és e lap minden Olvasójának szeretet-teli karácsonyi ünnepeket
és békés újesztendőt kívánok!

Somodi Ingrid
otthonvezető
Karácsonykor nem lesz már velünk:
Remzső Andrásné, ÉVA, Aki nagy türelemmel viselte alattomosan rátörő
betegségét. Ehhez a türelemhez - elmondása szerint - az a végtelenül önfeláldozó szeretet
adott Neki erőt, amit Párjától kapott, Aki minden nap eljött Hozzá, nem törődve esővel,
sárral, kánikulával, vagy csípős hideggel azért, hogy lelkének fájdalomcsillapítója lehessen.
Évike 84 évet élt….Ő igazán meggyőződött arról, hogy:
” a szeretet mértékét nem a szavak, hanem a tettek nagysága mutatja”…
Borbás Károlyné, a csendes, türelmes, OLGA, Aki 93 évesen távozott tőlünk.
Beszélgetéseinkből tudom, hogy már több régi tanítványa „átiratkozott” egy égi iskolába.
Biztosan örömmel fogadták régi szeretett Tanár-nénijüket….
Dr Pázmányi Györgyné, KLÁRA, 92 évet élt…Két napja ment át az Ajtón, melynek
megnyílására már oly régen várt. Ismeretségünk sok évtizeddel ezelőtt kezdődött. Egy városban
laktunk…Férje volt a fogorvosom, Klári asszisztált. Miközben én félelemtől remegve majd
kiestem a székből, Klári nézett rám csillogó, szép barna szemeivel és próbált
nyugtatni….Aztán egyszer csak itt találkoztunk az Otthonban, ahol sok-sok órán keresztül
tudtunk beszélgetni a múltról, ami fiataljainknak már történelem, a mi fülünkben pedig néha
távolról visszahangzó bombarobbanás, szirénahang, de csodálatos boldog, értékes,
tartalmas diák- és családban eltöltött évek.
…És elmaradt ELSŐ BÁL…
Klára nem tudott kaméleon lenni. Ő volt az a ritka ember, aki elmondhatta magáról:
„Ami a szívemen, az a számon!” Egyformán, mindenki felé így nyilatkozott.
Zs.E.
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Kisgyerek berohan az apjához: - Apa! Apa! Ég a karácsonyfa!
Apja leinti: - Nem ég az kisfiam, hanem világít!
Gyerek elmegy, néhány perc múlva visszajön:
- Apa! Apa:! Most már a függöny is világít!

-

Kisfiú kérdezi apjától: - Apu, tudod, melyik vonat késik a legtöbbet?
Nem tudom kisfiam!
- Hát az, amelyiket tavaly karácsonyra ígértél !

Köszönjük Otthonunk minden dolgozójának ebben az évben végzett munkáját!
Nekik és egész Családjuknak áldott, szép karácsonyi ünnepeket
és boldog újesztendőt kívánunk!
Köszönjük Portásainknak, hogy egész évben gondosan,
figyelmesen őrködtek felettünk!

Adjon Isten minden jót, ez újesztendőben! Jobb időt, mint tavaly volt, ez újesztendőben!
Jó tavaszt, őszt, telet, nyarat, jó termést és jó vásárt
Ez újesztendőben!
Adjon Isten minden jót ez újesztendőben!:Finom, jó bort, olcsó sót ez újesztendőben!
Jó kenyeret, szalonnát, tizenkét hónapon át
Ez új esztendőben!
Adjon Isten minden jót ez újesztendőben!: Vegye el mind a nem jót, ez újesztendőben!
Mitől félünk, mentsen meg, amit várunk, legyen meg,

Ez újesztendőben!
(Népköltés)

Bimm – bamm! … Bimm - bamm!!!
Minden kedves Olvasómnak áldott, szép karácsonyt
és az Újesztendőben sok türelmet kívánok sorsunk
adta megpróbáltatásaink, nehézségeink elviseléséhez!
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