
 

   V. évf. 22. szám                       2016. június 5.  

Tabi Öröm-Hírmondó 
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Plébános: Sifter Gergely 

Telefonszám: 06- 84/ 321- 808 

Tab, Petőfi Sándor utca 9/a 
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Hivatali órák:   csütörtök.: 16
00

 - 17
30 

óráig 

                            szombat:     9
00

 - 10
00

 óráig.
 
   

Temetés bejelentése: bármikor lehetséges  

(mobil-telefonszám a Temetkezési Vállalkozónál megtalálható). 

Szentmisék rendje: 

Hétfő, Kedd:       Tab     18
00

 óra 

Szerda:               Tab       8
00

 óra  

Csütörtök:       Tab     18
00 

óra     

Péntek:        Tab     18
00

 óra  

Szombat:             Tab       7
00

 óra  

Páratlan héten szombaton:      Megyer    18
00

 óra   

Vasárnap:                 Tab        11
00

 óra és 18
00

 óra 

Páros héten vasárnap:  Sérsekszőlős     8
00

 óra 

Zala:                 9
30

 óra 

Páratlan héten vasárnap: Lulla                 8
00

 óra 

   Torvaj              9
30

 óra 

Minden hónap első vasárnap: Bábony     15
00

 óra  

Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia, Tab 

Zsoltár: Dicsőítelek, Uram, * mivel megmentettél engem. 

Mi voltunk az egyetlen család az étteremben. Eriket beraktam egy 

etetőszékbe és megjegyeztem magamnak, milyen csendben eszik 

minden vendég. Erik hirtelen örömteli kiáltást hallatott. "Szia!" – 

mondta, miközben pufók kezeivel a szék tálcáját püfölte. Szemei 

az izgatottságtól kikerekedve, imádnivaló fogatlan mosollyal, 

hevesen integetett. Kerestem hirtelen örömének forrását. Egy 

koszos, szakadt kabátot viselő öregember volt. Nadrágja gyűrötten 

lógott rajta, cipzárja félig lecsúszva, egyik cipőjéből kikandikáltak 

a lábujjai, erekkel telerajzolt orra olyan volt, mint egy térkép. Túl 

messze voltunk, de biztos voltam benne, hogy büdös. Ő is 

integetett."Szia, kicsi baba! Szia, nagyfiú! Kukucs!" – mondta 

Eriknek. Összenéztünk a férjemmel. "Most mit csináljunk?” A 

férfi szakadatlanul kiabált a túloldalról. "Ismered ezt a játékot? 

Kukucs! Nézd csak! Ismeri!" Senki sem gondolta, hogy a férfi 

aranyos és egyértelmű volt, hogy részeg. A férjemmel majd 

elsüllyedtünk szégyenünkben. Csendben ettünk, de nem úgy Erik, 

aki egész repertoárján végigment, az öreg pedig mindent 

utánacsinált. Befejeztük az evést és a kijárat felé vettük az irányt.   

Az öregember pont köztem és a kijárat között ült. "Uram, segíts, 

hogy kijussak innen anélkül, hogy megszólítana minket!" – 

Próbáltam elfordulni, de Erik kitekerte magát, és mielőtt bármit 

tehettem volna, az öregember karjaiba vetette magát. Ott álltam és 

néztem, ahogy egy nagyon büdös öregember a karjaiban tart egy 

boldog kisgyereket. Erik teljes bizalommal és szeretettel a férfi 

kopott vállára hajtotta a fejét. Az öregember becsukta a szemét és 

láttam, ahogy megindulnak a könnyei. Öreg, koszos, fájdalomtól 

és a kemény munkától kicserzett kezei igazi gyengédséggel 

tartották a fiamat, miközben szeretettel a hátát simogatta. Nem 

láttam még ilyen mély és ugyanakkor ennyire röpke szeretetet két 

emberi lény között. Döbbenten álltam. Az öreg néhány 

másodpercig ölelte Eriket, majd rám nézett. "Nagyon vigyázzon 

erre a fiúra!" – mondta szilárd meggyőződéssel. Nagy nehezen 

kinyögtem, hogy "megteszem". A férfi nem túl nagy 

hajlandósággal, szomorúan fejtette le magáról Eriket, mintha 

valóban fájdalmat okozott volna neki a mozdulat. Megfogtam a 

fiamat, és az öregember ennyit mondott: "Isten áldja asszonyom! 

Ez volt a karácsonyi ajándékom." Egy elmakogott köszönet után 

futva tettem meg az utat az autóig. A férjem nem értette, miért 

sírok és miért szorítom úgy a fiamat, miközben azt mondogatom, 

hogy "Uram, Uram, kérlek, bocsáss meg!" Tanúja voltam Krisztus 

szeretetének egy gyermek ártatlanságán keresztül, aki nem látott 

bűnt és nem ítélkezett. Egy kisgyereken keresztül, aki a másik 

lelkét látta és egy anyán keresztül, aki nem látott tovább az 

öltözéken. Keresztényként vak voltam, miközben karjaimban 

tartottam egy gyermeket, aki látott. Úgy éreztem, Isten azt kérdezi 

tőlem, "Hajlandó vagy megosztani a fiadat egy pillanatra?", 

amikor Ő nekünk adta az Övét, örökre. 

A rongyos öregember eszembe juttatta, hogy "olyanokká kell 

lennünk, mint a kisgyermekek, hogy bemehessünk a mennyek 

országába". 

Távolból elnézzük a kékellő erdőt,  

Enyhe szélfuvallat hajt egy bárányfelhőt. 

Napot nem takarja aranyló sugara, 

Szórja szerte fényét: PEDAGÓGUS NAPRA. 

 

Mezei virágok pompáznak a fényben, 

Vibrál a délibáb néma rezdülésben. 

Hajladozó fűzfa ad nyugtató árnyat, 

Sok kis iskolásnak, kik most erre járnak. 

 

Vadvirágot szednek, csokorba kötik azt, 

Dallal köszöntik ők, a késői tavaszt. 

Majd viruló arccal, remegő kezekkel, 

tanároknak adják, hálás szeretettel.  

Szőke Jenő 

Sok szeretettel és hálával köszöntjük a Pedagógusokat! 

Június Jézus Szíve hónapja, a péntek esti szentmisék előtt 17
30

 

órától Jézus Szíve litániát imádkozunk. 

Hálásan köszönöm mindazok munkáját, akik a 

plébániatemplom búcsújának szervezésében, a templom körüli 

tér takarításában és egyéb munkálatokban kivették részüket. A 

Jó Isten fizessen vissza mindenért százszorosan. Külön köszönöm 

a Polgármester úr, a GAMESZ és az Önkormányzat támogató 

segítségét! 

Nagy szeretettel hirdetem, hogy Kozák Bence, a Pécsi 

Tudományegyetem Művészeti karának orgonaszakos 

hallgatója, koncertet ad templomunkban június 11-én, 

szombaton 17
00

 órai kezdettel. Kérem, tiszteljük meg őt 

jelenlétünkkel! 

          Sifter Gergő plébános 

Pedagógusnapra 

 

Hirdetések 

 

 

Szombat (június 11.): Szent Barnabás apostol emléknapja 

Barnabás szép jellemzést kap az Apostolok Cselekedeteiben: derék 

ember volt. Vajon rólam elmondható? Én is hallom a jézusi 

felszólítást: menjetek és hirdessétek az Isten Országát! Mielőtt 

hirdetjük, előbb hallgassuk az Isten szavát. Így lesz bennünk is, és 

környezetünk számára is hatékony szó. Vajon merek-e nekivágni az 

igehirdetésnek a magam lehetőségei szerint? 

Ünnepek és emléknapok 

 

 

Ne ítélj a látszat után! 

 

 


