Palackposta
Sziasztok! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Egész nyáron sokat bicikliztem, most is kerekezve mentem le a
Végtelen – óceán partjára, hátha meglátom a palackba zárt
üzenetet. Ahogy ott sétáltam a kerékpárt tolva, felidéztem
magamban a vakáció szép élményeit. Nagyon sok csodás dolog történt velem. Sokszor
simogatta arcom a hűs hajnali szél bringázás közben. Sok nevetést, szeretettől sugárzó
pillantást, apró örömöket kaptam. De jártam számomra ismeretlen városokban, csodáltam a
középkor remek alkotásait, bazilikáit,
székesegyházait. Tele élményekkel
nézek a következő tanév elé.
Elégedett mosollyal arcomon,
hirtelen rátaláltam a palackra, s
benne az üzenetre:
Új parancsot adok nektek: Szeressétek egymást!
Amint én szerettelek benneteket, úgy szeressétek
Sok
szép
ünnepe
lesz
ti is egymást.
egyházunknak ebben a hónapban:
Arról tudják majd meg rólatok, hogy a
Ünnepeljük Szűz Mária szent
tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok
nevét, Máté apostolt, Szent Gellért
egymás iránt."
püspököt,
a
főangyalokat.
Emléknapja van Pio atyának.
Mégis, ahogy a kalendáriumot néztem, az én szemem szeptember 4-én akadt meg:
„Köznap, a szeretet ajándékáért”. Azt kéri Jézus tőlünk, hogy úgy szeressünk, mint
ahogy Ő szeret minket. De tudunk mi úgy szeretni? Elgondolkoztam azon, hogy vajon Jézus
mit érzett, amikor elutasították az ő szeretetét, és mit érez most, ha ezt megtesszük. Biztos
neki is fájt és fáj, halálosan fáj. Erről tanúskodik a kereszt. Mégis szeret minket, és szeretete
nem múlik el soha. És mit érzünk mi, ha nem kap
viszonzást szeretetünk, nemde bezárkózunk, mert
nagyon fáj. Falakat húzunk magunk köré, és szép
lassan felépítjük saját börtönünket, mert így
akarjuk elkerülni a csalódást, a következő
fájdalmat. Ám ezzel elzárjuk magunkat a
gyógyulástól. Legyél Jézus tanítványa, s ne szűnj
meg szeretni soha. Legyél erős, s ha megbántanak,
te csak szeress! Ha becsapnak, te csak szeress! Ha
úgy érzed elárultak, te csak szeress! Szeress, mert
egyedül a szeretet örök!

REJTVÉNY
Szeptemberi feladat: Írd meg melyik evangéliumban és hol található a palackposta üzenete!
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.

