Kedves Szülők!
Kedves Komlóstetői Lakosok!
„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát
adta oda, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem
örökké éljen.” (Jn 3,16)
Hamarosan elérkezik az Adventi időszak. Advent, a várakozás s a készülődés ideje. A hosszú éjszakák
ideje, és a rövid nappalok ideje. Az az idő, amikor csikorgóra válik a reggeli ébredés, és didergővé az
utcán való járás. Az az időszak van, amikor a mézeskalács, fahéj, narancs és szegfűszeg illata tölti be
a házakat, minden szoba tele van elsuttogott és elrejtett titokkal. Adventben élünk. Olyan időben,
amikor várjuk az Urat. Amikor belátható közelségbe jön a betlehemi bölcső, olyan időt élünk, amikor
csak néhány nap, hogy szembenézzünk Jézus születésével. Emlékezni fogunk. Emlékezni az Isten Fiára,
aki eljött ebbe a világba. Mert Isten szerette ezt a világot. A mi világunkba jött, ebbe a se nem jó, se
nem rossz világba. Ebbe a világba, amelyben oly sok szomorúság, tragédia, szenvedés van, ugyanakkor
nevetés is, és öröm.
Sok településen évek óta hagyomány az élő adventi kalendárium létrehozása, amikor minden nap
másik-másik ház ablakára kerül ki az aktuális szám a 24–ből. A kalendárium lényege, hogy napról
napra az idő haladtával egyre több ablak világít, végül pedig Szenteste egyszerre fénylik az összes
ablak.
Az elmúlt évben örömünkre szolgált, hogy felhívásunkra együtt mozdult meg Komlóstető közössége.
A járvány után nem tudtuk elképzelni, hogy újabb nehézséggel kell szembenéznünk. Ebben a nehéz,
bonyolult helyzetben szeretnénk újra összefogni, örömet csalni az arcokra.
Várjuk azoknak a családoknak a jelentkezését, akik vállalják, hogy december 1-je és december 24e között egy általuk kiválasztott napon, egy-egy utcára néző ablakukat ünnepi díszbe öltöztetik és
kiteszik a vállalt adventi napjuk sorszámát, hangulatosan feldíszítik azt, majd a megadott naptól
kezdve, minden este sötétedéskor felkapcsolják a fényeket - lehetőség szerint törekedve az
energiatakarékos, LED fényes megoldásokra.
Amennyiben szeretnének részt venni az ablakok díszítésében, kérjük november 29-ig jelezzék
gyermekeik osztályfőnökeinek vagy iskolatitkárunknak a +36 30 010 8175-es telefonszámon, illetve a
komlos49@gmail.com elektronikus címen.
Reméljük, hogy a decemberi estéken Komlóstetőn sétálva örömüket lelik majd a kivilágított
ablakokban, s lélekben együtt készülünk az ünnepre.

