PALACKPOSTA
Sziasztok! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Nagyon izgultam ám, mert attól féltem, hogy februárban nem tudunk
találkozni. Ugyanis az történt, hogy szokásomhoz híven lesétáltam a
Végtelen óceán partjához, hogy elhozzam nektek a palack üzenetét, de a hidegben
éreztem, nem öltöztem fel kellőképpen. Nagyon fáztam, s attól féltem, hogy beteg leszek,
megfázik a torkom, így sál nélkül.
Szerencsémre hamar ráleltem a palackra, de elgémberedett ujjaimmal nem tudtam kihúzni a dugót.
Hazasiettem, és a jó meleg szobámban elolvastam az üzenetet.

"… Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Nem az igazakat jöttem hívni,
hanem a bűnösöket." (Mk 2,17)
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A februárt a betegek hónapjának is szoktuk mondani.
Ennek a hónapnak a 11. napja a betegek világnapja, de
előtte, mi katolikusok ünnepelünk egy nagyon híres
szentet is. Ilyenkor az idős nagymamák és nagypapák
felvehetik a betegek kenetét is.
Most, így fázósan, a megbetegedéstől félve én is ehhez a
szenthez imádkoztam. Hogy, hogy hívják? A nevét
megtaláljátok a rejtvényben.
A betegséggel kapcsolatban eszembe jutott az is, hogy nagy
családunkban, az Egyházban, 13-án elkezdődik a húsvéti
ünnepkör. Elkezdődik a nagyböjti időszak. Ne feledjétek,
nem csak testi betegségek vannak! A bűnök lelkünket
betegítik meg.

KERESZTREJTVÉNY!
A keresztrejtvény megfejtésében annak a szentnek a nevét találjátok, akihez imádkoztam, hogy ne
legyen beteg a torkom. A sikeres megfejtéshez azonban tudnotok kell azokat az ismereteket is,
amelyek a húsvéti ünnepkörhöz tartoznak, ezeket vízszintesen találjátok a rejtvényben.
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Milyen fára feszítették Jézus Krisztust?
Mi a neve annak a szerdának, amivel a nagyböjti időszak kezdődik?
Hány nagyböjti napból áll a bűnbánati időszak?
Mi áll a vallásos gyakorlat középpontjában, ebben az időszakban?
Minek az ünnepe húsvét?
Mi a Szentírás másik neve?
Minek az elégetéséből van hamvazószerdán a hamu (előző évi ….) ?
Milyen tükör segít nekünk komiszságaink felismerésében?
Jézus keresztáldozatának helye (latin szóból ered)?
Jézus Krisztust melyik városban feszítették keresztre?
Mi a neve a FELTÁMADÁS ünnepének?
REJTVÉNY
Februári feladat: Írd meg a keresztrejtvényben talált nevet (a helyes válaszokat is küldjétek be)!

Megfejtéseiteket várjuk Vörösmarty Katolikus Iskola postacímére: 3530 Miskolc, Mádai u. 2. vagy ugyancsak ebbe az iskolába Ede atya
ládájába vagy email-en is küldheted: palackosposta@freemail.hu
Várjuk a helyes megfejtéseket! A helyes megfejtők közül a szerencsés jutalomban részesül. A jutalom átvehető a Vörösmarty Katolikus
Iskolában.

