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Zsoltár: Az élet útját * mutatod, Uram, nékem.

Hirdetések
Május 5-én, pénteken, Tabon a plébánia templomban ünnepi
szentmise lesz 1000 órai kezdettel a Szent Flórián naphoz
kötődően a Somogy megyei Tűzoltónap alkalmából. Szeretettel
hívjuk és várjuk a Testvéreket.
Május 7., elsővasárnap, 1700 órától szentségimádást tartunk.
Május 7., a papi és szerzetesi hivatások vasárnapja, így adjuk
majd adományainkat.
Május a Szűzanya hónapja. Hétfőn, kedden, csütörtökön,
pénteken és vasárnap az esti szentmisék előtt 1730 órától májusi
litániát imádkozunk. Szeretettel hívom és várom a Testvéreket!
Kivételesen ebben a hónapban az elsőpéntekes betegek
látogatását és gyóntatását május 3-án, csütörtökön végzem a
reggeli óráktól.
Előre hirdetem, hogy az elsőáldozás plébániánkon május 7én, vasárnap lesz a 1100 órakor kezdődő szentmise keretében.
Ebben a szentmisében köszöntjük az édesanyákat és
nagymamákat is.
Május 13-án, szombaton a kaposvári székesegyházban, a 11 00
órakor kezdődő szentmise keretében, püspökké szentelik és
beiktatják Varga László atyát, az egyházmegye új
megyéspüspökét. Szeretettel hívnak és várnak mindenkit e jeles
eseményre.
Május 27-én, szombaton 1600 órakor lesz plébániánkon a
bérmálás. A bérmálás szentségét Balás Béla püspök atya
szolgáltatja ki fiataljainknak.
A csíksomlyói (erdélyi körutazás) zarándokaltról a
következőket hirdetem. Indulás május 30-án, kedden reggel 445
órakor a Galéria elől. Gyülekező a parkolóban. Mindenki hozzon
magával költőpénzt forintban, a belépő jegyeket így szedi majd
be az idegenvezető a buszon. Brassó környékén nem fogadják el
a forintot, célszerű valamennyi román lejt váltani, de ott is lesz rá
lehetőség. A többi helyen általában elfogadják a forintot, eurót,
illetve bankkártyát. Valamint hozzanak magukkal meleg ruhát,
zárt, kényelmes cipőt és esernyőt. A személyi igazolványát
senki ne felejtse otthon! Kérek mindenkit, hogy indulás előtt
kössön egyéni utas- és balesetbiztosítást. Visszaérkezés június 4én, vasárnap. Kérem, hogy akik jelentkeztek a zarándoklatra,
2017. május 14-ig a második részletet, 35.000 Ft-ot
szíveskedjenek befizetni.
Sifter Gergő plébános

A szeretet másik neve: idő
Emlékek... azok a gyönyörű emlékek... Drága, jó feleségem, hol
vagy már? Kereslek, mindenben, mindenhol kereslek...Vajon volt
még egy ilyen álompár? A padlás félhomályában üldögélve egy
hajlott hátú öregember mereng, szemében könny csillan, s keze
remegve nyúl egy doboz után, övé volt... feldereng. A pókhálókat
félresöpörve nézi az album elhalványult képeit. Milyen szép is
volt ő, s felidézi hitvese álmodó szemét és lépteit.
Valaha oly csillogó, most már megfakult tekintete vágyakozón
várta, hogy az album legalján meglapult fényképek közt, amiért
feljött, megtalálja. Itt van, nem kellett csupán egy fél fordulat,
némán, türelmesen lapozgatott, csendben. Pár pillanat, némi
izgatott mozdulat, és elsüllyedt az emlékek tengerében. Világának
forgása ugyan nem állt meg, hogy feleségét tavaly elveszítette, de
a múlt emléke sokkal élőbb benne, mint magányossága, ami
leterítette. Félretéve az egyik poros albumot, egy megkopott napló
akadt kezébe. Nézegette, mely már felnőtt fiáé volt, s mintha tűz

szorult volna tenyerébe. Nagyon meglepődött fia naplója láttán,
hiszen nem is tudta, hogy létezik. Felesége őrizgette egy ócska
ládán, s lám, most ő az, aki visszaemlékezik. Ahogy felnyitotta a
megsárgult lapokat, egy rövid mondatra tévedt tekintete, s
olvasva a szívét megérintő szavakat, szeme csillogása visszatért
egy percre. Hallotta a kisfiú csilingelő hangját, mit szinte már
teljesen elfeledett. S a padlás csöndje, mely megtörte varázsát, a
távoli múltba visszavezetett. Újra belenyúlt az elnyűtt fadobozba,
ahol régi üzleti naplóját tartotta. Remegő kézzel a naplót
fellapozta, s a padlásablak fénye felé fordította. Bőrkötésű napló
volt, mélyfekete színű, neve aranyozott betűkkel állt rajta. Míg a
fiáé gyűrött, kopott és egyszerű, a feliratot, "Jimmy", az egér
megrágta. Saját naplójának lapjai közt keresve egy mondaton
akadt meg a tekintete. "Az egész napot sajnos elvesztegettem,
amikor Jimmy fiammal horgászni mentem. Nem fogtunk aznap
semmit, csak pecabotot". Félrenézett, s fájdalmasat sóhajtott.
Aztán gondolt egyet és fellapozta Jimmy naplójában ugyanazt a
napot. "Június 4." - olvasta a kusza betűket, S szeme a könnytől
egyre homályosabb lett. "Apával ma horgászni voltunk egész
nap, ez volt életemben a legcsodálatosabb!" Szava elakadt, és
már sírni sem tudott, a kopott napló fedelén végigsimított.
Gondosan leporolta a kusza betűket, amit áthatott a tiszta,
gyermeki szeretet.
Lance Wubbles írása alapján...
Gondolat:
Az egyik legértékesebb a szeretteinkre fordított idő! Fontos a
munka, kell a megélhetéshez! Hétvégén ebédet kell főzni a
családnak, el kell végezni a házimunkát! A füvet is le kell nyírni,
az autót lemosni.
Ezernyi teendő, mindenki tudná folytatni a felsorolást! De fontos
a családdal, a gyerekekkel, az unokákkal, a barátokkal, a
házastárssal is aktívan, egymásra figyelve eltölteni egy kis időt!
Az ilyen alkalmak (közös társasjátékozás, kártyázás, ünneplés,
kirándulás, strandolás, kerékpározás, horgászás stb..) válnak
maradandó emlékké!
Próbáljon egyensúlyt teremteni a szükséges elvégzendők és a
szeretteivel érdemben eltöltött idő között.
forrás: Laudetur, internet
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Hivatali órák: csütörtök.: 1600 - 1730 óráig
szombat: 900 - 1000 óráig.
Keresztelés:
szombat.: 1000 órától
Temetés bejelentése: bármikor lehetséges
(mobil-telefonszám a Temetkezési Vállalkozónál megtalálható).
Mise- és szertartásrend:
Május 1., hétfő: 1800 Tab - Május 2., kedd: 1800 Tab
Május 3., szerda: 800 Tab - Május 4., csüt.: 1800 Tab
Május 5., péntek: 1000 - 1800 Tab
Május 6., szombat: 700 Tab - 1800 Megyer
Május 7., vasárnap:
Sérsekszőlős: 800 – Zala: 930 - Tab 1100 és 1800 - 1500 Bábony
Május 8., hétfő: 1800 Tab - Május 9., kedd: 1800 Tab
Május 10., szerda: 800 Tab - Május 11., csüt.: 1800 Tab
Május 12., péntek: 1800 Tab - Május 13., szombat: 700 Tab
Május 14., vasárnap: 800 Lulla - 1100 és 1800 Tab

