Palackposta
Sziasztok! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Az idei tanévben már másodszor járok a Végtelen-óceán
partján. Bizony nagyon gyorsan elrepült az első hónap, és
én csak most vettem észre hogy megváltozott a világ. A
fák levelei gyönyörű őszi színekben pompáznak, langyos
melegével simogat a nap. A bokrok tövében őszi gombák
kalapjai bólogatnak felém. Csodálatos és nagyon békés így ősszel ez a tengerparti táj. Ahogy
a Jóisten teremtett világát csodáltam, egyszer csak megcsörrent lábamnál az októberi üzenetet
rejtő palack. Nagyon furcsa és mégis csodálatos bibliai idézet volt benne elrejtve. Olvassátok
csak!

„Akkor majd együtt lakik a farkas a báránnyal, és a párduc
együtt tanyázik a gödölyével. Együtt legelészik majd a
borjú s az oroszlán, egy kis gyerek is elterelgetheti őket.
Barátságban él a tehén a medvével, a kicsinyeik is együtt
pihennek; és szalmát eszik az oroszlán, akárcsak az ökör. A
csecsemő nyugodtan játszadozhat a viperafészeknél, s az
áspiskígyó üregébe is bedughatja a kezét az anyatejtől
elválasztott kisgyerek. Sehol nem ártanak, s nem
pusztítanak az én szent hegyemen. Mert a föld úgy tele lesz
az Úr ismeretével, mint ahogy betöltik a vizek a tengert.”

Mikor fog együtt élni a farkas és a
bárány? Még hogy egy gyerek
mérges kígyókkal játsszon? Hol és
Mikor lesz ez? Ja, igen az utolsó
mondat, majd akkor, amikor az Úr
ismeretével betelik minden.

Ilyen lehetett a világ a teremtés
pillanatában. Ezt kaptuk volna mi
is. Ezt a csodás, békés édeni kertet.
Mondhatnánk azt is, ez maga a
Mennyország. Igen ez Isten országa.
Az igazi boldogság világa. Néha, itt
a földön is érzünk egy-egy pillanatot
belőle. Szívünkben vágyunk rá, és
lelkünkben hisszük, hogy létezik. Olyan ez a boldogság, mint az anyai
ölelésbe bújó szeretet. Igen, októberben különösen is megérezhetjük
ezt az anyai szeretetet, hiszen égi édesanyánk, Szűz Mária hónapja ez.
Ebben a hónapban ünneplünk egy különleges szentet is. Ő is
gyermeki odaadással szerette Jézus édesanyját, a Szűzanyát. És
ugyanilyen gyermeki szívvel tekintett a természetre, a növényekre és
az állatokra. Tudjátok miért? Hát azért,
mert Isten szeretetét, teremtő szeretetét
látta benne. Nézzétek hát ti is így a
világot. Lássátok meg benn a csodát és,
hogy ez sikerüljön, imádkozzatok sokat,
mondjatok
sok
rózsafüzért,
égi
édesanyánk Szűz Mária közbenjárását kérve.

REJTVÉNY
Októberi feladat: Írd meg melyik szentről van szó, annyit segítségül, hogy október 4-én ünnepeli Egyházunk.
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.

