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5. évfolyam 2013.
Ünnepi különszám

PETRIKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK FOLYÓÍRATA – MEGJELENIK HAVONTA

Kedves Keresztúriak!
Minden év decemberében megjelenik ünnepi különszámunk, ami azt is jelenti számunkra, hogy
hamarosan itt az év vége.
Ilyenkor értékeljük az elmúlt hónapokat, számba vesszük félretett dolgainkat, és ha igazán
készülünk a közelgő ünnepre, akkor ez nemcsak a külsőségekben mutatkozik meg. Tudjuk a
leckét, hisz megtanultuk gyermekkorunk hittan óráin: tiszta lélek kell ahhoz, hogy karácsony
ajtaja kitáruljon nekünk. A kérdés egyszerű, csak az emlékezetünk, az eszünk őrzi a tananyagot,
vagy értjük‐e szívünkkel is?
Sok feladatunk van a készülődésben, de ha közben jut egy kis időnk egy két‐baráti szóra; ha
megtudunk bocsátani annak, aki nagyon megbántott bennünket; ha túl tudjuk tenni magunkat
anyagias világunkon és cselekedeteinket, gondolatainkat nem az irigység vezérli, ha észrevesszük
a magányos, gondokkal küzdő embert, ha meghalljuk a templomi harangszót, talán már jó utunk
járunk karácsonya kapuja felé.
Karácsonykor szerte e nagyvilágban egy csodálatos születésnapot, Jézus születését ünnepeljük.
Ez az a nap, amikor minden emberi szív kitárul, s magához öleli,
elfogadja az embert, az embertársat, a felebarátot.
,,A Karácsony misztériumában van az emberiség ereje.
Az az erő, amely kiárad mindarra, ami emberi.
Ne nehezítsétek meg ezt a kiáradást!
Ne romboljátok le!
Mindaz, ami igazán ember, ebből az erőből növekszik.
nélküle elvész, tönkremegy! " (János Pál pápa gondolatai)
Kedves keresztúriak, az ünnep végeztével is maradjon meg bennünk a szeretet tiszta érzése,
legyünk őszinték, nyíltak, nyitottak a családi kapcsolatokban, a közösségi életben.
Petrikeresztúr minden lakójának kívánunk áldott, szeretetteljes karácsonyi ünnepeket, békés,
boldog, eredményekben gazdag újévet.
Kívánjuk, hogy az elkövetkező 2014‐es esztendőben is a megértés, a szeretet, az összefogás
jellemezze hétköznapjainkat. Ehhez adjon a jó Isten erőt, kitartást, jókedvet, lelki békét!
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Decemberben, az ünnep közeledtével több programra is hívjuk, várjuk az itt élőket.
Advent 3. vasárnapján, 15-én délután
15.00 órától a művelődési házban
karácsonyi kézműves foglalkozás lesz,
melyre szeretettel hívjuk és várjuk a
gyerekeket,
fiatalokat
és
miden
korosztályt. A kézműves foglalkozás alatt
készítünk: hógömböt, szalvétagyűrűt
(ünnepi asztalra díszítésként kiváló),
illatzsákot, lesz még színező, hóspray
sablon, és hópehely. Otthonról várunk a
hógömbhöz: kicsi üveget (pl.tormás) és
vízálló karácsonyi, téli figurát, ami az
üvegbe belefér. Készítünk madáreledelt
hisz a hideg tél idején biztosan a
madaraknak is szükségük van egy kis
eleségre. Jó, ha van nálatok olló,
lehetőleg hegyes. Várunk benneteket!
Advent 4. vasárnapján, 22-én délután
16.30 órakor kezdődik az ünnepi,
karácsonyi műsor a művelődési házban.
Már hetek óta izgalommal készülünk,
hogy az év legszentebb ünnepét együtt is
köszönthessük, ahol az ünnepre hangoló
műsor mellet apró meglepetéssel is
várjuk nézőinket.
Karácsony napján és másnapján is a
szokott időben reggel 8.00 órakor lesz
ünnepi szentmise a templomban. 25-én,
szerdán a gyermekek pásztorjátékát is
láthatják a szentmise keretében.

Idén újra lesz szilveszteri buli a
művelődési
házban.
Érdeklődni,
jelentkezni
lehet
a
Pompadúr
presszóban és Kerkai Ferencnél.

Kedves Keresztúriak! Szeretettel, tisztelettel várjuk
Önöket ünnepi programjainkra!
Következő, decemberi számunk 2014. január elején jelenik
meg, melyben több önkormányzati változásról, jövőbeni
lehetőségekről is beszámolunk Önöknek.
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