PALACKPOSTA
Sziasztok! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Köszönöm a sok-sok megfejtést! Nagy öröm számomra, hogy ilyen sokat tudtok a nagyböjti
időszakról. A nyertes kisorsolása után rögtön mentem a Végtelen-óceán partjára a következő üzenetért.
Olyan szépen sütött a tavaszi nap, behunytam a szemem, s hagytam hadd cirógasson gyenge melegével.
Ebben a nyugalomban, az óceán morajában egy picit elbóbiskoltam, még álmodtam is.
Álmomban egy csodálatos rét kellős közepén
találtam magam. Fent az égen huncut
bárányfelhők kergették egymást. A messzeségben
hósapkás hegyek ölelték át a zöldellő rónaságot,
melyen ezernyi színben pompázó virágok ontották
magukból a mézédes illatot. Nagyon halkan
megszólalt valaki: - „Gyere, ülj ide mellém,
beszélgessünk!” – de nem láttam senkit, mert a
körülölelő világot csodáltam. Már-már zavart is ez
az állandó suttogás.

Azután hirtelen megváltozott minden. A
bárányfelhőket elzavarta az északi szél. A
messzeségben a hósapkás hegyek ködbe
takaróztak, és a zöldellő rónaság kopár pusztává
változott. Sehol egy virág. Hirtelen más lett a táj,
mintha megállt volna minden, megállt volna az
idő. Mégis volt valami megnyugtató a
változásban. Az előbb még alig hallható hang,
most sokkal hangosabban szólt: - Gyere, ülj ide
mellém, beszélgessünk! – és most megláttam Őt!

Álmomból arra ébredtem, hogy valami kocogtatja a cipőmet. Igen, jól
sejtitek, a palackot hozta elém egy termetesebb hullám. Lehajoltam, s
kivettem az üzenetet.
Elolvastam az üzenetet, és közben az álmaimról gondolkodtam.
Tudjátok, mire jöttem rá? Ha elvarázsol minket a világ nyüzsgése, az
internet világa, az okos-telefonokba feltöltött játékok csábítása, akkor
nem halljuk meg azt, aki szelíden szól, és ezt mondja: - Maradj meg
szeretetemben!
Még mindig nagyböjt van, még van idő. Minden nap, egy rövid időre
kapcsold ki az internetet, a telefont, a tévét, és hunyd be a szemed. Lépj
be Isten „előszobájába”. Lelkedben menj ki a pusztádba és mondd te:

Amint engem szeret
az Atya, úgy
szeretlek én is
titeket.
Maradjatok meg
szeretetemben.
(Jn 15.9)

Jézus! Gyere, ülj ide mellém, beszélgessünk!
Ahhoz, hogy ez könnyebben menjen, használd a nagyböjti naptárak
egyikét. Ha még nincs ilyened, kérj a hitoktatódtól!
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Melyik oldali lator nem bánta meg bűneit?
Jézus az én ….. is szenvedett a kereszten.
Isten …. is megbocsát, ha megbánom bűneimet.
Bánat nélkül mi nincs?
Mi a legfontosabb a gyónásnál?
Igazi volt-e Júdás bűnbánata?
Nem csak a bűnt, hanem a bűnre vezető …. is kerülni kell!
…… szívemből bánom minden bűnömet.

Februári nyertes: Halász Dorka, a Vörösmarty Katolikus Iskola 3.a osztályos tanulója
Gratulálunk!

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
A helyes megfejtők közül a szerencsés jutalomban részesül. A jutalom átvehető a Vörösmarty Katolikus Iskolában.

