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csendben szomorúan szólalt meg a mester, hogy hármuk közül 

csak egyikük sajátította el a tudást. Gyorsan megtudtuk, hogy a 

vázát eltörő tanítvánnyal elégedett a mester. A plébánost hallgatva 

miránk is a meglepetés csöndje telepedett. Hogyan érthetjük ezt? 

Hiszen itt kár történt! Igen, földi, sokszor értékeket feleslegesen 

felhalmozó életünkben ez egy rossz tettnek számít. De az Isten 

által nekünk tervezett életben is? A magyarázat hamar 

megérkezett ebben a böjti időben. A csodás és drága váza maga a 

bűn, a probléma az életünkben. Ha figyelünk magunkra, és 

felfedezzük a bűnünket, majd egy lendülettel összetörjük, akkor 

cselekszünk Istennek tetszően és sorsunk Sátán legnagyobb 

hibája, hogy szépen csomagolja a bűnt, mi pedig, ha nem 

figyelünk, bedőlünk neki. A csodás, a csillivilli, értékesnek látszó 

dolgok utáni hajsza, majd ezek megtartása gúzsba köt bennünket, 

sőt időnként nagyobb bűnök is megkísértenek általuk 

mindnyájunkat, ráadásul sok problémával nehezítik meg 

életünket. A felesleges probléma azonban eltávolítja az embert az 

Istentől, pedig igazán boldog életünk csak Istennel lehet. Azonban 

mi emberek sokféle problémát gyártunk magunknak. De Isten 

példát mutatott nekünk fia, Jézus által, aki magára vette a 

bűneinket, hogy életünk jobb legyen, és máshogy nem tudta a 

problémát megoldani, csak úgy, hogy Fiát összetörette. Nekünk is 

feladatunk a bűnök, a problémák ripityára törése. Ha sikerül a 

problémák gyártásáról leszoknunk, vagy gyorsan megtaláljuk a 

megoldást azokra, akkor lesz igazán boldog, Isten nekünk 

megálmodott terveinek megfelelő életünk. Ha a csodás 

aranykalitkánkat is el tudjuk hagyni, értelmetlen szabályokkal, 

törvényekkel nem nehezítjük mindennapjainkat, Isten igazán tud 

örülni nekünk, és mi szorongások nélkül, szárnyalva, Istennel 

együtt tudunk boldogan, nyugalomban élni. Bognár Tamás atya 

ezeket a nagyböjti üzeneteket hozta el nekünk, mi pedig szabad 

akaratunkból választhatunk.  

Hajduné Kocza Vera és Tóthné Margó 

„Egyszer volt, hol nem volt”- kezdte a lelkigyakorlat első 

napjának történetét Bognár Tamás lábodi plébános atya, majd egy 

fülemüléről és egy kereskedőről szóló történetet hallottunk. A 

fülemüle egy kalitkában élt, meghatározott szabályok, törvények 

szerint, míg nem kapott egy üzenetet, amelyet megértve szabadon 

szárnyalhatott a kalitkán kívül. Ilyen üzenetet küldött nekünk 

Isten a fia, Jézus által. Az üzenetben voltak törvények, szabályok 

is, melyeket használva és betartva mi is szabadon szárnyalhatnánk 

Isten felé. De mi emberek kalitkát építünk magunknak, szépet 

aranyból, akár még gyémánttal kirakottat is. Ez a kalitka az 

általunk magunknak felállított törvények és szabályok, amik nem 

biztos, hogy azok lesznek, amiket Isten küldött nekünk. Amiket 

önmagunknak építünk, azok bezárnak. Ahogy a kalitka ajtaja 

bezáródik. De ezt nem Isten csukja ránk, hanem mi saját magunk, 

a saját magunk elvárásainak megfelelve. Majd ott vergődünk, míg 

végül fáradtan, elgyötörten érkezünk Isten elé. Pedig azok szerint 

a törvények szerint, amiket Ő küldött, szabadon szárnyalva, 

boldogan érkezhetnénk meg hozzá, egy tanulással töltött, 

tartalmas élet után.  

Ennek a napnak a mottója az is lehetne: Kalitka vagy szárnyalás? 

A szárnyalás maga a szabadság, ahogy a fülemülének is az volt. 

Ezt az üzenetet kaptuk Istentől. A szabadság üzenetét. Erre való a 

nagyböjt időszaka. Felismerjük, használjuk és újrakezdjünk.  

A második nap lelkigyakorlatos elmélkedését is – mint ahogy a 

prédikációit is mindig kezdi- egy történettel vezette be Bognár 

Tamás atya. Most egy nagyon értékes porcelán váza állt a 

középpontban és a bölcs mester asztalán, aki éppen a három 

tanítványát vizsgáztatta. Kíváncsi volt, hogy melyikük mennyit 

tudott tőle megtanulni évek alatt. A próbatétel a következő volt: 

az asztalon álló gyönyörű és drága váza egy probléma, amit meg 

kell oldani. Az első két tanítvány úgy gondolta, hogy nem a 

megfelelő helyzetben van az asztalon, így tehát nagyon óvatosan 

egy kicsit odébb rakták. Ezután lépett oda a harmadik tanítvány, 

aki egy hirtelen mozdulattal lesöpörte az asztalról az értékes 

portékát, ami a padlóra zuhanva ripityára tört. A dermedt 

Nagyböjti lelkigyakorlat 
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Április 1., hétfő 18
00
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Április 2., kedd  17
00

 Lulla – 17
45

 Zala - 18
00
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Április 3., szerda 8
00

 Tab – Április 4., csüt. 18
00

 Tab 

Április 5., péntek 17
15

 Keresztút - 18
00
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Április 6., szombat 7
00

  

Április 7., vasárnap: 

8
00

:Lulla – 9
30

: Torvaj - Tab: 11
00

 és 18
00

 – 13
00

: Bábony
 
 

Április 8., hétfő 18
00

 Tab - Április 9., kedd 18
00

 Tab 

Április 10., szerda 8
00

 Tab – Április 11., csüt. 18
00

 Tab 

Április 12, péntek 17
15

 Keresztút - 18
00

 Tab 

Április 13., szombat 7
00

  

Április 14., vasárnap: 

8
00

:Sérsekszőlős – 9
30

: Zala - Tab: 11
00

 és 18
00 

 

Római Katolikus Plébánia Hivatal Tab 

Április 7-én, vasárnap országos gyűjtés lesz a Szentföld javára, 

így adjuk majd perselyadományainkat. 

Március 31-ig az előző évhez hasonlóan tartós élelmiszereket 

gyűjtünk rászoruló embertársainknak. Adományaikat a 

Karitász juttatja majd el a rászorulókhoz. Ha ezt 

mindannyian megtesszük, és legalább 1 kg adományt hozunk 

a templomba, újra nagyon sok családnak tudunk segíteni az 

irgalmas Jézus példáját követve. 

Lullán április 2-án, kedden 16
30

-tól gyóntatás, ezt követően 17 

órakor szentmise, majd Zalán április 2-án 17
45

-től gyóntatás és 

szentmise lesz, húsvétra készülve. A többi faluban a szentmisék 

előtt lesz alkalom a szentgyónások elvégzésére. 

Nagyböjt péntekjein 17
15

 órától keresztutat járunk. Szeretettel 

hívom és várom a Testvéreket. 

Húsvéti virágokra szánt adományaikat szíves fogadjuk a 

kihelyezett perselyben az újságos polcnál illetve a sekrestyében. A 

Jó Isten fizessen vissza mindenkinek érte százszorosan. 

Szeretettel kérem a Testvéreket, jelentkezzenek Passió 

éneklésére a kántor úrnál. Nem elfelejtve, ez egy szép 

szolgálat, mert aki énekel, az kétszeresen imádkozik. 

            Sifter Gergő plébános 

Hirdetések 

 

 


