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LEGYEN TREND A REND!

A környék és a megye útjait
járva, - hol fiiútvonal mentén, hol
a pusáaság kanyargós ftildútjain.
vagy erdők mélyénfutó csapásokon haladva, - elborzadva látom
az emberi igénytelenség és tengermély sötétség nyomait. Eldobott
múanyag flakonok, sörös dobozok,
lonzacskók, csokoládé papírok, s
hadd ne soroljam, mi minden hever
a ,,természet lágy ölén"! Vannak,
akik a pofátlanság terén addig is képesek elmenni, hogy háztartísi hulladékkal, leselejtezett gépek maradványaival, vagy szánalmas élettik
akkurátusan bezsákolt hulladékával
nej

csúfitják e| az életterünket, Isten
alkotta szép világunkat. Ilyenkor
megfogalmazódik bennem, hogy
az, amit eldobál, és az, aki erre képes, ugyanazon szóval leírható!
Mindenkinek a faníáziálára bizom!
Szavaim talán kemények, de úgy
érzem, sajnos indokoltak. Nem sok
jámbor gondolatom van ugyanis. s
emiatt okom sem a finomkodásra,
lőtva ezt a lesújtó korképet. Minden kétségetkizárőan: a probléma
a fejekben, és a lelkületben keresendő! Ahogy egy köztéri toalett
falán olvastam: ,,A kulturált ember
rendet tart maga körül! A többinek
pedig kötelező|" Nos, a szóban forgó renitens elemeknek is ajánlom e

bölcsességet szíves figyelmébe ! A
világ nem egy nagy konténel ahol
bri,rmikor, báLrmit elhaj íthatunk, ha
kedvünk úgy tartj a| Azpedigigazo|t

tény, hogy a kömyezetszennyezés

egy eldobott papirzsebkendővel
kezdődik! Mindannyiunk közös

§'ítlt

érdeke és felelőssége, hogy vigyázzunk a természet
adta értékeinkre
és az emberi kéz
alkotta javainkfa.
Becsüljük meg
a befektetett munkát és tiszteljük
meg annyival a szépért fáradozőkat, hogy nem vesszük semmibe
igyekezetiiket, Ez úton is nagy tisztelettel és szeretettel kérem az erre
járókat, a péntek esti, vagy szombat éjszakai lrizban égőket, hogy
kiüritett energiaitalos dobozaikat,
sörösüvegeiket, feleslegessé vált
cigarettásdobozaikat és mindaá,
amire már nincs szükségiik, bátran
juttassák el a közterület kukáiba, és
ne a templomkertben, vagy ajárdák
menti rózsatövek közé dobálják el!
Aligha ezt tanították odahaza, jó
okkal hiszem, hogy nem ezt látták
a szüleiktől. Örömmel tapasztaltam az elmúlt hetek során többek
felhívó jellegi akcióját, melyben
az eldobált hulladék összegyűjtésére bátofitanak, mindenekelőtt jó
példával elöljárva! A ,,Te Szedd!"
mozgalom eszmeisége sokakat, így
családcsoportunk néhány lelkes
tagját is megihlette, akik lelkesen
Vetették bele magukat a Holt-Tiszai
táj szebbé tételébe| Családok, iskolák, baráti társaságok, természetjá-

ró-, és szerető emberek fogtak össze a jó ügy érdekében,és ezt nem
csak látni jó, de hálára is okod ad
bátorságuk, tettrekészségük! Nagyböjti készületiink negyedik hetébe
érti,imk, a keresztény ember ilyenkor végzi a ,,belső nagytakarítást"!
Rendet tenni fejben, a kosza gondolatok között, rendet a lélekben,
hogy helyére kerüljön minden, mert
ez óhatatlanul is kihat az életí,inkre,
mindennapjainkra, egymással való
kapcsolatunkra. Ebben nagy segítség számunka Isten szava, a Biblia, ami azért a legtöbb haztartásban
megtalálható! Viszont súlyos igazság, hogy ,,ha poros a Bibliád, az
életed sem lehet valami tiszta!" Ha
belül az igénytelenségaz ú1 ,,kívül"
sem várható reménytelibb állapot!
A fent már emlitett mozgalom
hiwallása pedig ez: az igazi áttörést
nem az jelenti, hogy van, aki összeszedi mások szemetét, hanem ha a
,,mások" el se dobálnák! Tarts rendet a fejedben, rakj rendet a lelkedben, az életedben, és talán rend lesz
körülötted is!
Bobek Tamás atya

HIRDETES
Biciklis keresztúti ájtatosságra hívjuk az imádságo§ l€lkületű órdeklódőket. A tavalyi év mintájára,
f,szes Károly tanír úr jóvoltából, megtervezett úfvonalon, Kerekdombtól Tiszabögig tizennégy
útszéükeresztet keresünk fel városunk területén, ezálta| idézve fel Krisztus Urunk áldott
szenvedéseiL
Ápriüs Gán, szombaton reggel 9 órakor indulunk a katolikus templom elől! Aki rigy érzi kapacitásai
§zűkö§ek, az titvonal bármely pontján bekapcsolódhat, §zeretett€l látjuk.

