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Mottó „Arra sem vagyok méltó, hogy lehajoljak.”
Mikor kell lehajolnunk? Ha például, egy gyermekkel beszélünk, hogy jobban megértsen minket és
mi őt. Ha például, alamizsnát adunk a koldusnak. Önkénytelenül leereszkedünk az ő szintjére, ezzel is közeledünk, jelezzük szolidaritásunkat. Lehajolunk persze, ha az utcán egy pénzdarabot, vagy egy elveszett érmét, medaliont fedezünk fel. megéri lehajolni. De lehajlunk akkor is, ha egy idős, vagy mozgássérült
embernek megkötjük a cipőfűzőjét, vagy kisgyermekre feladjuk a cipőt. Mindezek az alázat és szolidaritás,
figyelmesség és végső soron a felebaráti szeretet jelei.
Jézus korában a vendégek saruját a rabszolgák vették le, amikor beléptek a vendéglátó házába. És íme, a Keresztelő mindezekkel azonosul, sőt még erre a szolgálatra sem érzi magát méltónak. Ami persze azt is jelenti,
hogy a szolgálatot magát a legnagyobb megtiszteltetésnek érzi. És most, elmélkedhetünk azon, hogy mi lenne
a mi hétköznapjainkban az alázatos szolgálat gesztusa, amellyel azonosulunk, mely által a Keresztelőt és
végső soron Krisztust követve méltóbbnak érezhetjük magunkat az ő szolgálatára? Egy gyermek például, kitisztíthatja szülei cipőjét. Egy férj az ágyba viheti a reggelit feleségének. Egy kamasz elmosogathat. Mindenki találja meg és fel az ő saját szolgálatát. Legyen ez része a mi karácsonyunknak, „kereszteljük meg” hétköznapjainkat.
Ui. A Megtestesülés valójában lehajlás volt. Isten hajolt le hozzánk, kicsinyekhez.
Kiss Ulrich SJ

H ÁÁZZSSZZEENNTTEELLÉÉSS
A házszentelés vagy házáldás, más néven a koleda, koledálás (szláv) gonoszűző cselekedet a néphagyományban. A pap karingben és fehér stólában, a keresztkútból merített szenteltvízzel meghinti a ház (lakás)
helyiségeit, és az ajtó szemöldökfájára szentelt krétával felírja az aktuális évszámot és a háromkirályok (Gáspár, Menyhért, Boldizsár) nevének kezdőbetűit
Egyes vidékeken a házszentelést annak lakói áldják meg a templomból hozott friss szenteltvízzel, áldó imádság kíséretében: „Őrizzen meg a jó Isten minden szerencsétlenségtől.” Vagy: „Négy evangélista álljon a négy
sarkára, hogy a gonosz sátán meg ne kísérthesse A GMB (vagy CMB) más értelmezés szerint a Christus
Mansionem Benedicat („Krisztus áldja meg e házat”) áldásformula kezdőbetűi.
Régebben ez a nap egyfajta „népszámlálás” is volt: a hívőket ekkor lajstromozták, és ekkor fizettek „lélekpénzt” a papnak és a kántornak. Egyes vidékeken nem (csak) pénzzel, hanem élelmiszerrel, háziállattal is fizettek a papi személyeknek.
Gábor Adrienn
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