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Nagyböjt 3. vasárNapja  
Gyerekekn

ek

Kedves gyerekek!
Az idei nagyböjtben készületül 

„jóságliszt” gyűjtésre buzdítunk Ben-
neteket!

Ha ebben az időszakban sikerül 
valami jöt cselekednetek (amiben 
segíthetnek a hírlevél közepén lévő 
képecskék, amiket ki is színezhettek), 
otthon tegyetek egy üvegbe egy 
evőkanálnyi lisztet (Pšeničná múka - 
polohrubá výberová)!
A héten „összekanalazott” 

adagot vasárnaponként hozzátok el 
a templomba, és öntsétek be a kihe-
lyezett gyűjtőedénybe. Az általatok 
behozott lisztből sülnek majd egy-
házközösségünk számára Húsvétra a 
„Jóságkalácsok”.

Vidám készülődést kívánunk!
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Antoine de Saint-Exupéry
A kis herceg

(részlet)

„…Így aztán a kis herceg meg-
szelídítette a rókát. S amikor kö-
zeledett a búcsú órája:

- Ó! – mondta a róka. – Sírnom 
kell majd.

- Te vagy a hibás. – mondat a kis 
herceg. – Én igazán nem akartam 
neked semmi rosszat. Te erősködtél, 
hogy szelídítselek meg.

- Igaz, igaz. – mondta a róka.
- Mégis sírni fogsz! – mondta a 

kis herceg.
- Igaz, igaz. – mondta a róka.
- Akkor semmit sem nyertél az 

egésszel.
- De nyertem – mondat a róka. 

– A búza színe miatt. – Majd 
hozzáfűzte: - Nézd meg újra a ró-
zsákat. Meg fogod érteni, hogy a 
tiéd az egyetlen a világon. Aztán 
gyere vissza elbúcsúzni, s akkor 
majd ajándékul elárulok neked egy 
titkot.

A kis herceg elment, hogy újra 
megnézze a rózsákat.

- Egyáltalán nem vagytok hason-
lók a rózsámhoz – mondta nekik. – 
Ti még nem vagytok semmi. Nem 
szelídített meg benneteket senki, és 
ti sem szelídítettetek meg senkit. 
Olyanok vagytok, mint a rókám volt. 
Ugyanolyan közönséges róka volt, 
mint a többi száz- meg százezer. De 
én a barátommá tettem, és most már 

egyetlen az egész világon.
A rózsák feszengtek, ő pedig 

folytatta:
- Szépek vagytok, de üresek. Nem 

lehet meghalni értetek. Persze egy 
akármilyen járókelő az én rózsámra 
is azt mondhatná, hogy ugyanolyan, 
mint ti. Holott az az igazság, hogy ő 
egymaga többet ér, mint ti valameny-
nyien, mert ő az, akit öntözgettem. 
Mert ő az, akire burát raktam. Mert 
róla öldöstem le a hernyókat (kivéve 
azt a kettőt-hármat, a lepkék miatt). 
Mert őt hallottam panaszkodni meg 
dicsekedni, sőt néha hallgatni is. 
Mert ő az én rózsám.

Azzal visszament a rókához.
- Isten veled. – mondta.
- Isten veled. – mondta a róka. 

– Tessék, itt a titkom. Nagyon 
egyszerű: jól csak a szívével lát 
az ember. Ami igazán lényeges, a 
szemnek láthatatlan.

- Ami igazán lényeges, a szemnek 
láthatatlan – ismételte a kis herceg, 
hogy jól az emlékezetébe vésse.

- Az idő, amit a rózsádra vesz-
tegettél… az teszi olyan fontossá a 
rózsádat.

- Az idő, amit a rózsádra vesz-
tegettem… – ismételte a kis herceg, 
hogy jól az emlékezetébe vésse.

- Az emberek elfelejtették ezt az 
igazságot – mondta a róka. – neked 
azonban nem szabad elfelejtened. Te 
egyszer és mindenkorra felelős lettél 
azért, amit megszelídítettél. Felelős 
vagy a rózsádért…

- Felelős vagyok a rózsámért - is-
mételte a kis herceg, hogy jól az em-
lékezetébe vésse.”


