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tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia és a hozzá tartozó fíliák heti lapja
Zsoltár: Áraszd ránk Lelkedet Istenünk, * újítsd meg a föld színét.
Elvitte a szél – Az újrakezdés
A liget területen lévő pázsit közepén kinyílott egy pár pitypang.
Az egyik szép sárga virágú, erős, fejletettebb volt, mint a többi.
Derűs képet nyújtott, mint a májusi este. A virág hamarosan
magba szökött. Hasonlóan a hópehelyhez, könnyű kis ejtőernyők
övezték a magjait. Terveket szőttek és találgatták: - Hol tudnak
majd gyökeret verni? - Ki tudja? - Csak a szél tudja.
Egy szép napon elragadta őket a szél. A magocskák
belekapaszkodtak az apró kis ejtőernyőkbe és tovarepültek.
- Sziasztok! ... Sziasztok!
Többségük sikeres repülés után mezőkön, kertekben kötött ki.
Közülük csak egy volt, amelyik nemsokára egy járda szegélyében
lévő kis hasadékba esett. Csak egy jelentéktelen kis rögben
kapaszkodott meg. - Ez mind az enyém - mondotta.
Fontolgatás nélkül helyet foglalt. Csírát és gyökeret engedett a
szűk kis repedésben. Pár méterre tőle egy düledező padocskán
egy fiú üldögélt. Tekintete zavart és felindult volt. Nagy gondja
lehetett, mert kezét ökölbe szorítva, kétségbe esve hadonászott.
Észrevett két gyenge kis levelet a cement közötti repedésben.
- Kár a gőzért, nem fogsz boldogulni, úgy jártál, mint én - és
eltaposta a fiatal hajtást. Másnap észrevette, hogy egy
megnyomorgatott hajtás kiegyenesedett, és a két levélből négy
lett. Hosszú ideig szemlélte a bátor kis hajtást. Sőt, naponta
visszatért hozzá. Föltűnt neki, hogy rövid belül kinyíltak a sárga
virágok és virítottak, mintha boldogságukat hirdetnék.
Az idő múlásával a fiú úgy érezte, hogy a harag és a megalázás
fájdalma enyhülni kezd benne. Kiegyenesedett és teleszívta
tüdejét friss levegővel. Érezte, hogy a gondjai tovaszállnak. Megvan! Nekem is lehetséges egy újrakezdés. - Nevetni és sírni
szeretett volna. Megsimogatta a virágokat. A növények is
megérzik, ha szeretik őket. A pitypangnak is ez volt élete
legszebb napja.
Bruno Ferrero
Gondolat: Ne kérdezd a széltől, miért ragadott magával. Küzdj,
dolgozz akkor is, ha a cement rideg keze fog tartva. Ezeket a kis
történeteket a szél hozta magával. Csak a szél tudja, hol vernek
gyökeret, és hol szöknek virágos díszbe.

Pünkösd
Pünkösd ünnepe húsvét után a legrégibb ünnepünk. Története
visszanyúlik az Ószövetség világába. A húsvét utáni 7.
vasárnapon és hétfőn tartott ez a keresztény ünnep, amelyen a
kereszténység a Szentlélek kiáradását ünnepli meg. A katolikus
pünkösdi ünnep tárgya a húsvéti misztérium beteljesedése: a
Szentlélek eljövetele, ajándékainak kiáradása, az új törvény és az
Egyház születésnapja. Piros pünkösd napját ezer éve virággal
köszöntik Európa sok országában.
A népszokások szerint a régiek ezen a napon köszöntötték az új
életet, imádkoztak a bő termésért, gyermekáldásért. A
templomokban évről évre megemlékeztek erről a napról, a
Szentlélek jelképeként fehér galambot repítettek szabadon. A
lányok és asszonyok bíborvörös ruhába öltöztek, befont copfjukat
a hagyomány szerint a bal vállukra kanyarítva, a férfiak
felöltötték ünneplőjüket, és kezdődhetett a mulatság. Néhány
faluban még ma is élnek a pünkösdi hagyományok, játékok, az
Alföldön a pünkösdölés, a Dunántúlon a pünkösdi királynéjárás.
Ugyanehhez a naphoz köthető a csíksomlyói búcsú hagyománya.
A 15. századból maradt fenn az első írásos emlék, amely
beszámol a pünkösdi zarándoklatról. A katolikus hívek pünkösd
szombatjára érkeztek meg a csíksomlyói kegytemplomhoz, majd

mise után felvonultak a két Somlyó-hegy közé. A népszokás ma is
élő hagyomány, a csíksomlyói búcsú a magyarság egyetemes
találkozóhelyévé nőtte ki magát.
Étkezési szokások:
Pünkösdkor a paraszt családoknál is ünnepi ételek kerültek az
asztalra. A pünkösd hagyományos étele a rántott csirke és a
libahús uborkasalátával. Juhtartó gazdáknál szokás volt a
pünkösdi bárányból való ételek készítése: báránysült,
báránypaprikás. Szintén kötelező volt valamilyen édes kalács
készítése (fonott kalács, túrós lepény, mákos kalács). Sárközben
sós kalácsot sütöttek, melyet tejföllel, borssal kentek meg. A
bodza leveléből és virágából főzött teának és a virágából készített
szörpnek sokféle betegséget gyógyító hatást tulajdonítottak.
forrás: internet

Hirdetések
Június 4-én, vasárnap a bábonyi kápolnában 15 00 órakor lesz
a szentmise. Tabon a plébániatemplomban 1700 órától
szentségimádást tartunk magyar hazánk, egyházmegyénk,
egyházközségeink lelki megújulásáért, 1800 órai kezdettel pedig
szentmise lesz.
Június 5-én, pünkösdhétfőn 800 órakor Lullán, 930 órakor
Torvajon, 1100 és 1800 órakor Tabon lesznek szentmisék.
Előre hirdetem, hogy június 18-án Úrnapja, a
plébániatemplom búcsújának ünnepe. Szentmise csak Tabon
lesz 1000 órakor és 1800 órakor. A délelőtti szentmise után
megtartjuk a szokásos úrnapi körmenetet. Elsőáldozó ruhában
várom az idén először áldozott gyerekeket, valamint
hitoktatóimat, 915órára, hogy a mise előtt tudjunk még
próbálni. Kérem, hogy a gyerekek virágszirmokat kis
kosárban hozzanak magukkal, amelyet
majd
az
Oltáriszentség előtt hintenek!
Előre hirdetem, hogy június 14-től a szerda reggeli szentmisék az
iskola kezdetéig 700 órakor kezdődnek.

Sifter Gergő plébános

Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia, Tab
Plébános: Sifter Gergely
Telefonszám: 06- 84/ 321- 808
Tab, Petőfi Sándor utca 9/a
www.tabiplebania.hu, tab.plebania@gmail.com

Hivatali órák: csütörtök.: 1600 - 1730 óráig
szombat: 900 - 1000 óráig.
Temetés bejelentése: bármikor lehetséges
(mobil-telefonszám a Temetkezési Vállalkozónál megtalálható).
Mise- és szertartásrend:
Június 5., Pünkösdhétfő:
Lulla: 800 - Torvaj: 930 - Tab: 1100 és 1800
Június 6., kedd: 1800 Tab
Június 7., szerda: 800 Tab – Te Deum, tanévzáró szentmise
Június 8 ., csüt.: 1800 Tab - Június 9., péntek: 1800 Tab
Június 10., szombat: 700 Tab
Június 11., vasárnap:
Lulla: 800 - Tab: 1100 és 1800
Június 12., hétfő: 1800 Tab - Június 13, kedd: 1800 Tab
Június 14., szerda: 700 Tab - Június 15 ., csüt.: 1800 Tab
Június 16., péntek: 1800 Tab - Június 17., szombat: 700 Tab
Június 18., vasárnap: Úrnapja: 1000 és 1800 Tab

