PALACKPOSTA
Sziasztok! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Olyan jó, hogy 2013-ban is találkozom veletek. Új naptári év kezdődött, s
ilyenkor nagyon sok felnőtt, s gondolom gyerek is fogadalmat, fogadalmakat tesz. Én
megvallom nektek csak egy dolgot fogadtam meg. Azt is a kisdednek, Jézusnak.
Ezt mondtam neki a templomban:
- Köszönöm, hogy közénk jöttél,
így kicsinynek, gyámoltalannak.
Biztosan azért döntöttél így, hogy
ne féljünk tőled. Tudom, hogy sok
ember és gyerek úgy van Veled,

hogy ebben a gyermeki állapotban
nagyon tud téged szeretni. De nem
akarja, hogy felnőj, mert akkor
beleszólnál az életükbe. Akkor már
nekik kell Rád figyelniük, s ez
sokszor kényelmetlen.

Én pont fordítva szeretném! Szeretnék melletted gyerek lenni. Te lennél a nagy és erős
védelmezőm, aki mindig vigyáz rám, nehogy rossz útra tévedjek. Szeretettel tanítanál és
vezetnél, hogy biztosan Célba érjek. Megfogadom, hagyom, hogy bennem felnőj, Te legyél a
nagy és erős, míg én a kicsi, a gyámoltalan.
A fogadalmamon gondolkodtam akkor is, mikor a
Végtelen óceán partján sétáltam, s vártam az aktuális
palack érkezését. Még szerencse, hogy hamar rátaláltam,
mert csúnya, nyirkos idő volt, és már bizony nagyon
fáztam. Szóval megakadt a szemem a palackon, kihúztam
a dugót, s lám megint egy rövid üzenet volt benne:

„Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik.”
Hol olvastam én ezt? Tudom már! A Bibliában Jézus megkeresztelkedésénél. Igen a
mennyből szózat hallatszott: „Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik.” Igen
„velünk az Isten”! Velünk Jézus a „szabadító”! Hiszen Neked köszönhetjük azt is,
hogy a keresztségünk által gyermekek lehetünk mindig. A Mennyei Atya gyermekei.
Akkor még erősebben fogadom, s kérem: Ó kicsi Jézus, ki most a jászolban fekszel,
nőj nagyra bennem, s én váljak közben kicsinnyé, hogy mint gyermek hazataláljak
Atyád országába.
Kérjétek ezt Ti is velem együtt!
REJTVÉNY
Januári feladat: Írd meg, hogy hol és hogyan jelezte, mutatta meg (csoda) először Jézus isteni mivoltát
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.

