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I. ÉVFOLYAM 1.

BETELJESÜLÉS A VÁRAKOZÁS FÉNYÉBEN
Mikulásvárás: Szent Miklós nálunk
Ezen az estén együtt hangolódtunk 45 gyermekkel, ill. szüleikkel, és fogadtuk tiszta, önzetlen szívvel a színházteremben az Isten jótékony, adakozó követét, Szent Miklós püspököt a hagyományos ún. Mikulásvárás keretében. A jóságos szent öreg nem jött üres
kézzel hozzánk. De vajon milyen üzenetet
hoz és hagy hátra nekünk? Mi a titka, hogy
állandóan az ajándékozásra gondol a jó ember? Mesélt arról, hogy milyen jó a mennyben, buzdított arra, hogy oda vágyakozzunk
és jussunk valamennyien jótetteink és a szeretet útján. Bizony, ô is Jézus Krisztustól veszi önzetlen ajándékozói erejét. Remélem, sikerül eltanulni tôle, hogy a csomagban rejlô
finomság továbbadva mások számára is szeretet forrása lehet: és akkor mi is Mikulássá
válunk, szeretet- és ajándékosztóvá. Ez Karácsony üzenete is.
„Gyertyafény,
szép remény,
karácsonyi sütemény.
Egyszer arra jártam én,
hol az ég a földre tárul,
mindent ingyen ad, nem árul,
sziporkázó csillagok
záporoznak könnyedén.”
(Részlet Weöres Sándor:
Téli nyalánkságok c. versébôl)

Megújult toronyóránk!
Nem könnyû meglelni a választ, hogy templomunk toronyórája mikor mûködhetett utoljára
(egyes elbeszélések alapján a 60-as évek közepén). Mindenesetre eljött az alkalom és felmerült az igény elsôsorban az egyháztanács vezetôje és tagjai részérôl, hogy a szerkezet újra
mûködésbe lépjen. Ez nem csupán azért kézenfekvô kezdeményezés, mert templomtornyunk ôseink szándéka szerint eleve az idô
mutatására is képesítve lett, hanem mert templomunk jelszerepe mellett létével, stílusában a
déli, Perint-menti városrész környezetet meghatározó, befolyásoló és formáló tényezôje.
Méltó gondolat, hogy tornyában – az ôsi keresztény gondolkodás és elsôsorban a barokk
életérzéssel harmonizálva – az idô megállíthatatlan múlására figyelmeztesse az erre haladó
halandót. A templomi gyûjtés eredményébôl
látszik, hogy a város egyes képviselôinek
felajánlása mellett a kedves hívek is értékelték
a nemes ötletet és tervet.
Több forduló és hosszas mérlegelés után választottuk ki a nyertes pályázót, aki e hét elején
három napos munkában már mûködésbe is
hozta az este is pompás látványt nyújtó, idômutató szerkezetet. Egyezik ez Karácsony üzenetével, hiszen hirdeti a környezetének, hogy
valami újjászületôben van: és miközben még
több és gyakoribb pillantás tekint fel a torony
tetején található keresztre, hátha valami ezeken túl is megújul „ott mélyen” legbelül...
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Nagy szeretettel és az adventi várakozás reménnyel teli izgalmával jelentkezem közvetlen
Karácsony ünnepe elôtt a Szalézi térrôl, hogy
újabb és újabb jó hírekkel tudjak szolgálni a
„Szalézi Kör” számára. 81 évvel ezelôtt boldogemlékû Mikes János megyéspüspök nem másért és nem kevesebbért áhította és kérte a szaléziak letelepedését itt, a város déli részén. Az akkor érkezô rendtársaink lelkesedésével, a szegény
fiatalok felkarolásával, a szalézi oratórium és egyházközség szervezésével indul a „szalézi kör”
szervezôdése. Akkor valami meg- és újjászületett!

sunkra, életterünkre. A kör középpontja Jézus
Krisztus: Általa és az Ô nevében terjed a kör.
Az Ô nevében halt vértanúhalált a Perint-patak
vizében védôszentünk, Szent Kvirin sziszeki püspök a kerek malomkô súlyának fogságában.
E kettô tanúság volt itteni kezdeti missziónk alapja, és hiszem, hogy most is az kell, hogy legyen.
Jézus Krisztus születése minden évben ünnepelt
esemény: már megszületett, mégis, minden

MEGSZÜLETETT!
ÚJJÁSZÜLET(T)ÜNK!
Isten Örömhíre mindig képes megújulni és
megújítani. Bennünk és bennünket is. Ez adja létjogosultságunkat. Az evangélium – eredeti jelentése: jóhír, örömhír – megélése és továbbadása,
terjesztése pedig mindannyiunk feladata.
Hiszem, hogy ez az újság saját evangéliumunk, a bennünk megszületô és megújuló
örömhírnek lesz egy eszköze. Don Bosco szerint jóhíreinket terjeszteni kell a világban,
hogy a példa magával ragadjon, lelkesítsen.
A lap elôdeinek, a Perintparti Kinga-lap és a
Harsona méltó követôje is kíván lenni, akiknek létrehozói a „Szalézi Kör” fontos tagjai.
Honnan jön az újság címe? A Szalézi KörTér
szeretne utalni földrajzi helyünkre és lelki forrá-

évben születésnapja ünneplésével újjászülethet
az Evangélium, az Ige, az örömhír bennünk, és
ez újjáteremthet bennünket, megerôsítheti
reményeinket, életcélunkat, lelki erôinket. Tudjuk-e helyes módon, a megfelelô helyen és értelemben ünnepelni ezt a világörökségnek számító
születésnapot? Meggyôzôdésem, hogy Karácsonykor nem kell újat és újat hajkurásznunk,
hanem a bennünk meglévôt megújítani. És abból
majd kipattan az új meg új szikra.
Áldott és Megújító Születésnapot kívánok közösségünk nevében.
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