PALACKPOSTA
Sziasztok! Dicsértessék a Jézus
Krisztus! De jó, hogy újra
találkozunk!
Sajnos
szeptemberben, hiába kémleltem a
végtelen óceán partját, nem jött
palack. Ám a minap, ahogy ott
sétáltam,
és
imádkoztam,
egyszer csak a lábamhoz
koccant az üveg. Gyorsan
lehajoltam, kivettem belőle az üzenetet.
Képzeljétek el, egy fura mondattal kezdődik,
s utána van egy mese. Illetve egy mesének a

részlete. Ezt
a történetet Lázár Ervin álmodta
meg,
s
Dömdödömről
szól.
Dömdödöm nagyon furcsa szerzet,
talán mackó. Azért hívják így, mert
nem mond mást, csak azt, hogy
dömdödöm. Ervin bácsi szerint, a
fékezhetetlen agyvelejű nyúl, Aromo
tudja azt is, hogy miért. Csak nem
lettetek ti is kíváncsiak? Ha igen, olvassátok
el, itt küldöm nektek a palack üzenetét.

Igaz hittel, gyerek szívvel…
„Dömdödöm egyszer nagyon megszeretett valakit. Igen megörült, te is tudod, mennyire megörül az ember annak, ha
megszeret valakit. El is indult Dömdödöm, hogy majd odaáll az elé a valaki elé, és azt mondja: szeretlek. Igen ám, de
útközben látott két asszonyt. Éppen azt mondta az egyik a másiknak: "Én igazán szeretem magukat, de ha még egyszer
átjön a tyúkjuk a kertembe!..." Mi az hogy "de ha még egyszer" - gondolkozott Dömdödöm -, akkor már nem fogja szeretni?
Aztán jobban odanézett, s akkor ismerte meg a két asszonyt. Világéletükben gyűlölték egymást. "Ejha!" - mondta
Dömdödöm, és odaért a templomtérre. Ott éppen egy zsinóros zekés poroszló püfölt egy rongyos gyereket. "Én szeretem az
embereket - ordította a poroszló, és zitty! a somfa pálcával -, de azt nem tűrhetem...!" - óbégatta a poroszló, és zutty! a
somfa pálcával. "Már megint ez a szó, már megint ez a szeretni szó!" - mormogott Dömdödöm, és elgáncsolta a poroszlót, s
amíg őkelme feltápászkodott, ő is meg a rongyos gyerek is kereket oldott. S úgy futás közben fülébe jut egy
beszélgetésfoszlány. Egy fiú éppen azt mondja a másiknak: "Én a világon a legjobban a pirított tökmagot szeretem." Erre
már igazán elkeseredett Dömdödöm, de ez nem volt elég, mert akkor meghallotta, ahogy a ligetben egy lány azt mondja egy
fiúnak: "Én igazán szeretlek." "Mi az hogy igazán?! - háborgott magában Dömdödöm. - Akkor talán olyan is van, hogy
nem igazán? Ha nem igazán, akkor az már nem is szeretet. S ha szereti, akkor miért kell hozzá az az igazán? Vagy szeret
valakit az ember, vagy sem." S akkor elgondolkozott ezen a szeretni szón. Mit is jelent igazából? Mit jelentett annak az
asszonynak a szájából? Mit a poroszlóéból? Mit a tökmagevő fiúéból, és mit a ligetbeli lányéból? Mit? De már akkor oda
is ért ahhoz, akit megszeretett. Megállt előtte, rápillantott, és azt mondta: "Dömdödöm." Azóta se hajlandó mást mondani,
csak ennyit, hogy dömdödöm....”
Ugye most már értitek, miért ezzel a fura címmel kaptuk ezt a levelet: „Igaz hittel, gyerek szívvel”.
Igen, Dömdödöm azért ilyen, mert a szívével látja a dolgokat, a szívével szeret, s ami a szívben
van, azt egyszerű szavakkal nem lehet leírni.
Szerintem az sem véletlen, hogy pont most 2012 októberében kaptuk ezt a palackpostát.
egyrészt ez a hónap a Szűzanya hónapja. Nézzétek csak a képet, szentatyánk is a
rózsafüzért imádkozza. Vele együtt így tesz most nagyon sok hívő katolikus keresztény.
Égi édesanyánk nagyon tudta szeretni a mi mennyei Atyánkat, ezért mondott IGENT
arra, hogy édesanyja legyen a mi Jézusunknak.
A másik oka az lehet, hogy most 11-én kezdődik Egyházunkban a HIT ÉVE. A hit az
ember szívéből fakad, mint Szűz Mária hite és mérhetetlen szeretete Isten iránt és az
emberek iránt. Ő tudta és hitte, hogy: „I S T E N A S Z E R E T E T ”.

REJTVÉNY
Októberi rejtvényünk:
Írd meg nekünk az örvendetes rózsafüzér titkait, valamint fejtsd meg az alábbi mondatban szereplő nevet!
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