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Ünnepi gondolatok
Kedves keresztúriak!
Már csak pár nap, és itt van karácsony. Gyermekként mindig álmodoztunk a fehér karácsonyról. Néhány
évtizeddel a hátunk mögött többször is átélhettük azt a csodálatos élményt, mikor december 24-én
szállingózó, esetleg szakadó hóesésben érkezett hozzánk a Kisjézuska. Valóban csodálatos élmény, de
felnőttként talán már tudjuk, hogy nem ez a legfontosabb. Akkor is lehet lélekben tiszta karácsonyunk, ha
éppen egy felhő sem úszik felettünk az égen.
A legnagyobb kérdés, hogy ebben a felgyorsult világban képesek vagyunk-e lélekben tiszták lenni karácsony
ünnepére, s vajon mit tehet „egy szem” kis ember a rohanó világgal szemben?
Nem sokat, de talán éppen elegendőt. Egy-egy rövid kis időre próbáljuk „kikapcsolni” magunkat, tegyük félre a
mindennapok gondjait. Nem könnyű, hisz egyre több probléma van körülöttünk: elveszített munkahely,
kifizetetlen számlák, határidős feladatok, túlfeszített tempó, betegség …..
A legfontosabb, hogy önmagunkban tegyünk rendet. Advent időszaka erre ad lehetőséget. A hosszú téli
estéken - akár csak pár percre is - időt kell szakítani arra, hogy számot vessünk Önmagunkkal, érzéseinkkel,
belső értékeinkkel. Gondoljuk végig a 2012-es küzdelmes év történéseit, a velünk történt jó és rossz dolgokat,
a család, a közösség szép élményeit, de a nehézségeket is. Az ünnepi készülődésnek és a következő év
feladatainak csak úgy állhatunk neki, ha megtaláljuk a valódi értékeket önmagunkban, mely nem függ
másoktól, nem függ a világ, a társadalom aktuális elvárásaitól, megítélésétől.
Gondolatainkban rendet rakva talán már a karácsony előtti utolsó, őrült hajsza sem lesz megerőltető.
Örömmel választjuk ki a számunkra legszebb fenyőfát, állítjuk össze az ünnepi menüt. Kedves kihívás lesz
megbirkózni a tömeggel a bevásárlóközpontokban, parkolóhelyet keresni az autónak. Az ünnep hangulatában
tudunk, tudnunk kell a másik emberre figyelni, és arra gondolunk, hogy mit nyújthatnánk szeretteinknek,
azoknak, akik fontosak számunkra. Az az ember, aki igazi harmóniát tud teremteni belső világában, saját
lelkében és a maga környezetében, annak időjárástól függetlenül igazi „fehér” karácsonya lesz; az megérti
karácsony igazi titkát, üzenetét.
„Az igazi nagy titkot azonban az írástudók se tudják: hogy évente egyszer, néhány percre, mégiscsak mindég
visszatér azokhoz, kik tiszta szívvel s reménységes szeretettel várják. Nagyvárosok üres csillogásába, hegyi
kunyhók tűz világította csöndjébe, börtönök sivár sötétjébe, mindenüvé, ahol csordultig telt emberi szívek
megváltásra várnak. Visszatér s a szeretet gazdag áldásával jutalmazza azokat, kik lelkükben minden
megpróbáltatáson át is megőrizték a szeretet csíráját.
És még valami történik akkor, valami fontos nagy esemény: egy vesződéssel, bajjal telt esztendő véget ér.
Véget ér, lezárul, befejeződik s múlttá változik át. Vadonatúj esztendővel veszi kezdetét az újjákezdés
reménységes szép ígéretével – mindazok számára, akiket ezen a titokzatos estén az Úrjézus meglátogat
szép, áhítatos percre...
Márpedig az igazság az, hogy valóban új kezdetet csakis az Úristen hozhat el erre a világra, azokhoz, akiket
karácsony estéjén meglátogat. Mint ahogy Ő veszi le vállakról a múltak terheit, ő szárítja föl a könnyeket,
gyógyítja a sebeket s mossa tisztára lelkünket egy új kezdet elé.
Nincs szükség vakító villanygyertyák sokaságára ahhoz, hogy ránk találjon ebben a vaksötét világban. …
Egyetlen kicsi lángocska elegendő, ami a szívünkben kigyúl, s szemünkön át kivilágít az éjbe.” (részletek Wass
Albert karácsonyi gondolataiból)
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Kívánjuk mindannyiuknak, hogy a szeretet és a vele együtt járó békesség tegye széppé
az ünnepüket. Akár egyedül, akár a szeretteik körében ünnepelnek, segítse Önöket igazi
kikapcsolódáshoz, testi, szellemi és lelki megújuláshoz, feltöltődéshez, hogy az
újesztendőt tiszta szívvel és újult erővel kezdhessük el. Engedjék meg, hogy e
gondolatokkal kívánjunk minden lakosnak szeretetteljes karácsonyi ünnepeket és
eredményekben gazdag, boldog új esztendőt.

Decemberi programok
Az ünnepi hónap több közösségi programot is tartogat az itt élők számára.
December 16-án, vasárnap délután 13.30 órától várjuk az érdeklődőket a művelődési házba, ahol minden
korosztály biztos talál magának kellemes elfoglaltságot karácsonyi játék- és kézműves foglalkozásunkon.
A játéksarokban az apróságoktól a nagyobb gyerekekig minden lurkó válogathat magának régi és új
játékainkból.
A kézműves foglalkozás során karácsonyi díszeket, gyurma-mikulásvirágokat készítünk, a konyhában pedig
együtt próbálkozhatunk házi szaloncukor „gyártásával”. Várjuk a felnőttek, szülők közreműködését is. Az
elkészített cukorkákat a karácsonyi műsor alkalmával osztjuk szét a résztvevők között (feltéve, ha sikerül)
16-án, vasárnap délután 17 órától a karácsonyi műsor próbája is lesz. Kérjük a szereplőket - gyerekeket és
felnőtteket is -, hogy jöjjön mindenki, hisz ekkor próbálunk először együtt. Szeretettel várjuk még azon
gyerekeket és fiatalokat is, akik eddig még nem csatlakoztak, de szívesen verselnének vagy énekelnének a
műsorban velünk.
23-án, vasárnap lesz a idei karácsonyi műsor, szeretettel várjuk Önöket. Az elmúlt évekhez hasonlóan
Győrfiszegből, ill. szükség esetén az alsó és felső faluvégről is elhozzuk az időseket és haza is szállítjuk őket,
ahogy szoktuk A művelődési ház, könyvtár 25-én kedden és 28-án pénteken zárva tart, ellenben 29-én
szombaton meghosszabbított nyitva tartással várja az érdeklődőket.
Szeretettel várjuk az itt élőket a közösségi programokra!

Móra László: Karácsony édes ünnepén
Legyen ma templom minden ember szíve,
Melyben a lélek szárnyat bontogat!
Karácsony édes ünnepén
Legyen imádság minden gondolat.
Legyen ma templom minden ember szíve,
S legyen a templom tiszta, szent fehér.
Karácsony édes ünnepén
Istennek tetsző legyen a kenyér.
Szálljon szívünkbe áldott akarat,
Ez kösse egybe mind a kezeket.
Karácsony édes ünnepén
Te légy vendégünk: Jóság, Szeretet!
Akinek könnyet osztogat az Élet
És kín a napja, kín az éjjele,
Karácsony édes ünnepén
Ne fuss előle! Óh beszélj vele!
Testét takard be s enyhítsd sok sebét!
Óh lásd meg, tudd meg: testvér ő veled.
Karácsony édes ünnepén
A szíved szépül, őt ha öleled.
Az emberszívek örökélő őre
Tegye ma össze mind a kezeket!
Karácsony édes ünnepén
Maradj vendégünk: Jóság, Szeretet!
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MEGHÍVÓ
„A szeretet soha el nem fogy..”
című karácsonyi műsorunkra
Szeretettel hívjuk és várjuk Önöket,
családokat, barátokat advent utolsó
vasárnapján, idei karácsonyi
ünnepségünkre, ahol versekkel, dalokkal
köszöntjük e csodás ünnepet.
Ajándékokkal várjuk a gyerekeket,
apró meglepetéssel nézőinket.
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