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2. évfolyam 2010.
Ünnepi különszám
PETRIKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK FOLYÓÍRATA – MEGJELENIK HAVONTA
Ünnepi programok:
• December 12-én vasárnap, 16.00 órától
kézművest
foglalkozást
tartunk
a
Művelődési Házban, szeretettel várunk
minden érdeklődőt.
Kérjük, hozzatok magatokkal háztartási
gyertyát. Díszítéséhez: karácsonyi mintás
szalvétát, apró karácsonyi képeket…
•

•

December 18-án, 16.00 órai kezdettel
karácsonyi műsorra várjuk Önöket a
Művelődési Házba.
December
28-án
a
Petrikeresztúri
Közösségfejlesztő
Egyesület
és
az
önkormányzat közös programra várja az
érdeklődőket. 17.00-tól szünidei matinével
egybekötött év végi klubesetet tervezünk
kicsiknek
és
nagyoknak.
Először
mesefilmekkel
szórakoztatjuk
a
legkisebbeket, majd egy közös koccintást
követően a nagyobbak egy izgalmas
filmnézéssel
zárhatják
a
napot.
Természetesen egyéb programok, játékok is
szórakoztatják a résztvevőket.

Meghívó

Szilveszteri Batyus Bál a kultúrotthonban.
Helyfoglalás elővételben, ára 2.500 Ft/fő.
Gyerekek részére díjtalan.

Zene: Vécsei Balázs
Jelentkezés és részletes felvilágosítás a
Pompadúr Presszóban.

Ünnepi köszöntő
Advent utolsó hetében járunk. Hétvégén meggyújtjuk koszorúnkon az utolsó gyertyát, közel
Jézus születése, karácsony ünnepe. Sokan feltesszük önmagunknak is a kérdést, mit várunk a
közelgő ünneptől. Legtöbben talán azt válaszoljuk, hogy végre félretehetjük a hétköznapok
hajszáját, pedig karácsony ünnepe ennél sokkal többet kell, hogy jelentsen számunkra.
Karácsony maga a csoda, tegyünk meg mindent azért, hogy megélhessük ezt a csodát. Az
adventi időszakban ne a saját hétköznapi elvárásaink irányítsanak bennünket, hisz azok
amúgy is végigkísérik egész életünket. Végezzünk belső nagytakarítást, szenteljünk több időt arra, hogy
elcsendesedjünk, önmagunkba nézzünk, hogy megláthassuk az ünnep lényegét. Karácsony Krisztus
megszületése fölött való örvendezés, a család, a szeretet ünnepe.
Engedjék meg, hogy a karácsonyi érzés bemutatására pár gondolatot Wass Albert: Karácsony igaz története
című írásából kölcsönözzek:
„Ám a karácsonyi üzenet legnagyobb titka ezeknél mélyebben rejtezik. A lét alapvető törvényében. A szeretet
törvényében. Mint ahogy a természet világában minden, amit látunk vagy tapintunk nem egyéb, mint a ható
erő különféle formája, azonképpen a lélek világában az egyetlen létező elem a szeretet. A világot szeretet
hozta létre, szeretettel és a szeretet kedvéért. Így hát a szeretet az egyetlen indíték, az egyedüli erő, ami
képes előbbre vinni a világot. Mondhatnánk, a szeretet hiánya olyan, mintha fény nélkül járnánk a köd
homályában, melyben elvész az ösvény, mely démoni árnyakat sejtet és ami a semmibe visz.
Ha van okunk, hogy a karácsonyfa gyertyáit meggyújtsuk, az csak az lehet, hogy emlékeztessük magunkat a
szeretet fontosságára az emberi létben. A szeretetre, ami ragyogó fényként munkál a bennünket körülvevő

sötétben, ahol ez a mi világunk telve van az ember kitalálta rémek ijesztő árnyaival, melyek a gyűlölködés és a
szenvedés egyazon tengelye körül forognak. Ezek a karácsonyi fények kell emlékeztessenek bennünket,
legalább egyszer az évben, hogy nincs más kiút ebből a végzetes örvényből, mint a szeretet.
Ez a család, kedveseim, kicsi homokszem csak a világban. De ha ti fel tudjátok fogni a karácsonyi örömhír
valódi jelentését, és annak tanítását a magatok kis bűvkörében mind elkezditek működtetni, úgy ez a kicsi
homokszem ragyogni fog, mint gyertya a sötétben, és segít majd másokat, hogy ők is megleljék a maguk útját.
A világ szép és jó. Csillagok, virágok, fák, kék egek és esős éjszakák, a mosoly embertársunk arcán, a
gondolat, mi örömöt és boldogságot fogan — mindez így együtt a világ. Mikor az útját járjátok, emlékezzetek
rá: nincs semmi egyéb körülöttetek, mint Isten, meg amit belőle visszatükröztök. Ha olykor-olykor úgy érzitek,
hogy sötét árnyak vesznek körül, jusson eszetekbe, hogy csak a magatok árnyékát látjátok, és a sötétség
abban nem egyéb, mint a fény hiánya. Munkálkodjatok ezeken a magatokban rejlő sötét foltokon, és akkor
megszabadultok a gonoszság, a betegség, a szomorúság árnyától, és minden egyébtől, ami megrémíthet.
Legyen menedéktek a szeretet, és jobb lesz a világ, amiben éltek.”
Wass Albert, művében valóban megfogalmazta karácsony igazi lényeget. Gondolatai reményt adhatnak mind
a közelgő ünnepekre, mind az elkövetkező év küzdelmes hétköznapjaira is.
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Ezekkel a gondolatokkal kívánunk szeretetteljes, meghitt karácsonyt, reményekkel teli új
esztendőt minden lakosnak:

MEGHÍVÓ
Szeretettel és tisztelettel hívjuk és várjuk településünk minden lakóját közös karácsonyi
ünnepségünkre, melynek
• helyszíne: Művelődési Ház,
• időpontja: 2010. december 18. szombat 16.00 óra.
A műsoron a gyerekek versekkel, dalokkal hozzák közelebb Karácsony varázsát, és az
amatőr színjátszók pásztorjátéka mutatja be a kis Jézus születésének történetét.
Petrikeresztúr Község Önkormányzata a szervezők, fellépők nevében
szeretettel várja Önöket az ünnepi műsoron.
Szent karácsony eljött, az ég a földre szállt.
Ünnepeljünk boldogan e fényes éjszakán!
Szent karácsony eljött, az ég a földre szállt,
Gyertyafényben ünnepeljük át az éjszakát!
(Happy Gang ‐ Szent karácsony)

Kedves Olvasók! A Keresztúri Hírek decemberi
száma 2011. első hetében jelenik meg.

Kiadja: Petrikeresztúri Művelődési Ház
Szerkesztőség: Petrikeresztúr, Kossuth u. 60.
www.petrikeresztur.hu

