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2012. december 21. 
 

         Született egy gyermek, ki a fény gyermeke. 

                 Született egy világba, mely a pusztulás útját járta 

           A világ befogadta és szerette, boldogsággal a lelkekbe. 

               Mindenki megbocsátott, és a világ, lám kivirágzott. 

                      Lelkünk egy ritmusra jár, összecsendül,  

                                Ének, Öröm, Harsog, Zendül.   

                                                                     Ó! Örök BOLDOGSÁG!  

 

Eljött egy nap, egy születésnap. Öröm napja ez, mikor újjászületik egy rég várt Lélek. Ez 

a nap, ma van. Eljött az idő, hogy egy új dolog, egy Újság induljon útjára, melyet EGY közösség 

hoz létre, EGY közösségről szól, EGY közösséghez jut el.  Szeretnénk kéthavonta tartalommal 

megtölteni. Ha igény lenne rá, gyakrabban is.  

Csicsó csodálatos hely, mely tele van olyan értékekkel, melyek a világon máshol nem 

találhatók. Szeretnénk bemutatni Csicsó lakosait, akik sokat tettek vagy tesznek a falu 

közösségéért. Szeretnénk mindenkihez eljuttatni olyan információkat, melyek a falu életének 

mindennapjait mutatják be. Kevesen tudnak a falu régi hagyományairól, melyek mára feledésbe 

merültek. Ezeket szeretnénk feleleveníteni.  Jövőbe is szeretnénk tekinteni, közösen terveket 

szőni, melyeket közösen meg is valósítunk. Ki, hogyan képzeli el a falu jövőbeli életét?  

Községünk határában számos természeti világörökség van, melyről az utóbbi időben keveset 

hallani. Készítettünk elő játékos fejtörőket, játékokat.  Szeretnénk segíteni a vállalkozók 

tevékenységét. Kiemelt és jövőbe tekintő az óvoda és az iskola élete, ahova gyermekeink 

járnak. Szeretnénk, ha ez a lap független lenne mindenféle politikai széljárástól. 

December 21. Ez a nap minden évben különleges Földünk életében. Az éjszakák már 

rövidülnek. EGYre Világosabb lesz.  Véget ér egy folyamat, mely június 21-től indul. Eddig tartott 

EGY korszak. Földünk fő folyamata a kiáradás lesz az összehúzódás helyett.  Folyamatok 

indulnak kifelé ható irányba. Rügyek pattannak az első tavaszi napsütés hatására, megjelennek 

a levelek, virágok, majd megjelennek a terméskezdeményezések, beérnek az első gyümölcsök, 

hogy utána, június 21, után meghozzák a termésüket az érés, az összehúzódás folyamatában. 

Ezen termések táplálják a mi testünket. 

 

Asztali áldás: 

Földből magba, magból szárba, szárból virágba, virágból kalászba, kalászból kenyérbe, 

kenyérből testembe, testemből lelkembe, lelkemből lelkedbe. 



Wass Albert – Karácsony 
S azóta minden esztendőnek a vége felé az Úristen emlékeztetni akarja az embereket arra, hogy 
a gonoszság útja hova vezet, s ezért ősszel a napok rövidülni kezdenek, a sötétség minden este 
korábban szakad alá, és minden reggel későbben távozik, hideg támad, és befagynak a vizek, s a 
sötétség uralma lassan elkezdi megfojtani a világot. Mi emberek pedig megijedünk, s eszünkbe 
jut mindaz a sok rossz, amit elkövettünk az esztendő alatt, és amikor eljön a legrövidebb nap, és 
a Világosság angyala alászáll közénk jóságot keresni, egyszerre mind meggyújtjuk a 
karácsonyfák gyertyáit, hogy az Úristen ha alátekint, fényt lásson a földön, s megbocsássa a 
bennünk lévő jó miatt a bennünk lévő rosszat. 

Egy gyermekdal, amit régen ádventkor énekeltek a csicsói gyerekek: 

 

Jók legyünk hát gyerekek, gyerekek 

Szent Karácsony közeleg, közeleg 

Angyaloknak kara zendül 

Kis Jézuska száll a mennybül 

Hogy megtérjen a Világ. 

 

Karácsony este: 

Szálljatok le, szálljatok  

betlehemi angyalok! 

Zörgessetek ma este meg 

minden piciny ablakot! 

Házikóba, palotába 

egy örömet vigyetek, 

Boldog, édes ünnepet! 

 

Angyal száll az égből, ruhája hófehér  

Csillagokon lépdel, míg a földre leér.  

Jobbjában az új év, még fátyol borítja,  

De az óesztendőnek készen már a sírja. 

 

 

Felhívás: Szívesen fogadunk minden hasznos tanácsot, ötletet, mellyel ez a lap foglalkozzon. 

info@csicso.eu  
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