Palackposta
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sziasztok!
Sütött a nap és énekeltek a rigók, amikor lesétáltam a Végtelen-óceán partjára. Hogy
rohannak a hónapok! Már március van, itt a nagyböjt! Ahogy erre gondoltam a kezem
elkezdett keresgélni a zsebemben, hamar rá is talált egy csokira. Szépen sütött a nap és vígan
énekeltek a madarak, nekem meg jókedvem volt. Megfosztottam édességemet a
csomagolástól és épp bele akartam harapni, de eszembe jutott, hogy erre a negyven napra
lemondtam róla. Egy kicsit szomorkásan ballagtam tovább, de megláttam egy foltos
nadrágban szaladgáló fiút, mereven nézte a csokit a kezemben. – Szereted? – kérdeztem tőle.
Gyorsan jött a válasz:- Igen! Ez a kedvencem! Én felé nyújtottam, ő pedig elfogadta. Valamit
még mondott, de nem értettem, mert tele volt a szája csokival. Mindketten mosolyogtunk, ő
azért, mert kapott, én azért, mert adhattam. És ekkor lábamhoz koccant a palack. Ez volt
benne:

„Bizony mondom nektek, amit
a legkisebb testvéreim közül
eggyel is tettetek, velem
tettétek”
Érdekes, most olvastam egy idézetet, így hangzik:
„Ami a föld kerekét forgatja, az nem a gyönyör
keresése, hanem a lemondás mindenről, ami fontos.”
Lemondani nehéz! Csak akkor tudok lemondani, ha
ezzel másoknak örömet szerzek. Számomra mindig
az a kérdés, hogy észre veszem-e, hogy mivel tudok
másoknak mosolyt fakasztani az arcára. Itt az idő,
hogy elkezdjétek! A nagyböjt egy kitüntetett idő,
álljunk meg, és egy kicsit nézzük a körülöttünk lévő világot. Hol van Krisztus? Kiben látom
meg Krisztust? Ki az én legkisebb testvérem közül, az az egy?
Márciusi feladvány: Írjátok meg, hogy hol található a Bibliában a palackposta üzenete!
Az interneten is kereshetsz! Segítségként itt a Biblia elérhetősége: http://szentiras.hu/SZIT
REJTVÉNY

Februári rejtvény szerencsés megfejtője: Severnyák Anikó Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskola és
Óvoda 4. B osztályos tanulója. Gartulálunk!
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.

