Palackposta
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sziasztok!
Emlékeztek, január végén leesett az idei első hó. Elég nagy
galibát okozott az utakon, és én pont azokban a napokban
mentem ki a Végtelen-óceán partjára a februári üzenetért.
Hideg volt, fújt a szél, és hiába öltöztem fel, a csontomig
hatolt a hideg. Kegyetlen lett a világ. Gyerekkoromban
hallottam egy mesét. A mesében a szél és a Nap fogadást
kötöttek, ki az erősebb. Melyikük tud erejével földre teríteni
egy embert. Nemsokára jött is arra valaki, és amikor a szél
meglátta, egyre nagyobb erővel fújta a port és a hideget az
ember szemébe, de ő egyre erősebben fogta köpenyét.
Beburkolózott és előredőlve haladt tovább az útján. Amikor a
szél feladta, a Nap mosolyogni kezdett, szíve teljes melegét adta az utazóra. Egyre szélesebb
mosollyal melegítette az ember arcát. A férfi először a köpenyét vette le, majd derékig
leöltözött, végül egy kis idő után, árnyékot keresve lefeküdt egy bokor tövébe.
A mesére gondoltam, arra, hogy ebben a rideg és hideg világba, milyen jó
lenne csak egy kicsi meleget adó mosoly. Ha
most, csak egy picikét is, de rám mosolyogna a
Nap. És akkor megpillantottam a palackot. A
dugó ebben a hidegben nehezen jött ki, de
sikerült felnyitni az üzenetet rejtő üveget. Íme,
egy rejtvény volt benne:
Nekem sikerült megfejtenem! Kíváncsi vagyok,
hogy nektek, hogy fog menni. Segítsek egy
kicsit? Na jó, elárulom, az üzenet egy nevet rejt magában. Ez a név, február
legszebb ünnepén hangzik el. Segítségetekre lehet az is, hogy ezek a
gyertyák nem véletlenül díszítik ezt az oldalt, az ünnep nevében is benne
van.

REJTVÉNY
Februári feladat: Írd meg a rejtvényben talált nevet és azt, hogy milyen eseményhez fűződik!
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.
Januári szám nyertesei: Molnár Anna és Hojnyák Bence, mindketten a Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskola 2. A
osztályának tanulói

