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Zsoltár: Uram, Istenem * örök életet adó igéid vannak.
Hirdetések

Május 14-19-ig lesz az egyházközség nagy zarándoklata,
ezúttal Toscana-Umbriába, a szentek nyomában. A
zarándoklat csúcspontja Assisi lesz, Szent Ferenc híres és
kedvelt városa. Érintjük Firenzét, Pisát, Luccát, Sienát (Szent
Katalin városát), Casciát (Szent Rita városát), Al Vernát a
misztikus hegyek között, csaknem 1300 m magason, amely
Szent Ferenc igen kedvelt helye volt, itt kapta meg stigmáit.
Programunkat a mini állam, San Marino Köztársaság
fővárosában, San Marinóban zárjuk, a Titano-hegy tetején. A
zarándoklat költsége 6 nap/5 éjszakára félpanziós ellátással
(reggeli-vacsora) 99.000 Ft + 20 euró, amelyet a buszon kell majd
fizetni. Az első részletet 50.000 Ft-ot március 15-ig kérem
befizetni a Plébánia Hivatalban. A programról bővebben nálam
lehet érdeklődni.
Március 19-én, hétfőn kezdődik a nagyböjti 3 napos
lelkigyakorlatunk a 1800 órakor kezdődő szentmisék
keretében, amely előtt 1730 órától gyónási alkalmat biztosítunk. A
lelkigyakorlat vezetésére Menyhárt János szurdokpüspöki
plébános atyát kértem fel a Váci Egyházmegyéből. Kérem,
apostolkodjunk ez ügyben, hogy minél nagyobb számban együtt
lehessünk, felkészülve legnagyobb ünnepünkre, a Húsvétra.
Húsvéti virágokra szánt adományaikat szíves fogadjuk a
kihelyezett perselyben az újságos polcnál illetve a sekrestyében. A
Jó Isten fizessen vissza mindenkinek érte százszorosan.
Március 4-11-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.
Szeretettel kérem a Testvéreket, jelentkezzenek Passió éneklésére
a kántor úrnál. Nem elfelejtve, ez egy szép szolgálat, mert aki
énekel, az kétszeresen imádkozik.
Előre hirdetem, hogy Zalán március 13-án, kedden este 1630
órától gyóntatás majd 1700 órakor szentmise lesz, húsvétra
készülve.
Sifter Gergő plébános
Nagyböjti gondolatok
Harminchét éve történt, hogy Teréz anya tekintete egy romániai
árvaházban megpihent egy kisfiún, aki a padlón feküdt egy
sarokban. „Ki ő?” – kérdezte, és még mielőtt bárki válaszolhatott
volna, máris kérdezett tovább: „Miért van a földön?”
Ekkor már más hangon szólt, szemrehányással a hangjában.
Letérdelt, és a karjába vette a gyermeket. – „Cypriannak hívják –
mondta a Bukaresthez közeli Tirgoviste árvaházának igazgatója. –
Szinte teljesen vak, súlyos értelmi fogyatékos és daganat van az
orrában. Az orvosok szerint néhány hónapja van hátra, a családja
ezért… itt hagyta” – mondta az igazgató, de érezte, hiába
igyekszik diplomatikus lenni, ez nem változtat a valóságon. Teréz
anya felemelte a gyermeket és hangosan így szólt: „A pápa
kórházában meggyógyítják. Meggyógyítanak majd, kicsim.”
Megpuszilta a kisfiút, és magával vitte. Akik látták, sóbálvánnyá
merevedtek. Mindenkinek szívébe markolt a látvány, ez a kicsiny
gyermek ott a padlón, elhagyatva, mintha kidobták volna, betegen.
Az azonban őrültségnek tűnt, hogy valaki azt hiszi,
meggyógyíthatja. „Kárba veszett erőfeszítés” – gondolták. De ezt
senki nem merte megmondani Teréz anyának. Kinek volt hát

igaza? Teréz anyának vagy a többieknek? A válasz benne van a
fiú történetében. Cyprian ma harminchét éves, legyőzte a rákot,
megtanult olvasni. Még mindig súlyos kognitív zavarral küzd,
rosszul lát, de szép fotókat készít, és ami a legfontosabb, vidám,
boldog ember. Azóta is Olaszországban él, Rómából Assisibe
költözött a Serafico Intézetbe, amely egy modern rehabilitációs
központ, ahol állapota jelentősen javult…
„Aztán így szól a király a jobbján állókhoz: Jöjjetek, Atyám
áldottai, vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített
országot! Éhes voltam, és adtatok ennem. Szomjas voltam, és
adtatok innom. Idegen voltam, és befogadtatok.” (Mt 25,34-35)
Sokszor megtapasztaltam már, hogy amit teszek, az visszahat rám.
Minden cselekedetnek jelentősége van, legyen az jó, vagy rossz.
Minden apró jó – akár egy mosoly, akár Istenért vállalt lemondás,
akár a szenvedés türelemmel való elviselése – hatással van az
életemre és hatással van más életére is. Legyek egészen nyugodt,
amikor kilépek a magam világából és képes vagyok félre tenni
saját gondjaimat, azt ami fontos most nekem, akkor Isten egészen
új távlatokat nyit meg előttem. Isten igazságos. Ő jó. Tudja mire
van szükségem. Nincsenek elfelejtve vágyaim. Nem hagyja szó
nélkül szándékaimat. Tegyem azt, amit a lelkemben érzek, hogy
tennem kell. Van egy mondat, amit valahol hallottam és hatással
volt rám. Azóta igyekszem gyakorolni. Ajánlom Önnek is! “Mit
tenne most a szeretet?” Amikor döntenie kell egy helyzetben,
jusson eszébe és tegye fel magában ezt a kérdést! Érezni fogja,
mit kell tennie!
forrás: Laudetur, internet
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Hivatali órák: csütörtök.: 1600 - 1730 óráig
szombat: 900 - 1000 óráig.
Keresztelés:
szombat: 1000 órakor
Temetés bejelentése: bármikor lehetséges
(mobil-telefonszám a Temetkezési Vállalkozónál megtalálható).
Mise- és szertartásrend:
Március 5., hétfő 1800 Tab – Március 6., kedd 1800 Tab
Március 7., szerda 800 Tab – Március 8., csüt. 1800 Tab
Március 9., péntek 1800 Tab - 1715 - Keresztút
Március 10., szombat 700 Tab
Március 11., vasárnap:
800 Lulla – Tab: 1100 és 1800
Március 12., hétfő 1800 Tab – Március 13., kedd 1800 Tab
Március 14., szerda 800 - Március 15., csüt. 1800 Tab
Március 16., péntek 1800 Tab - 1715 Keresztút
Március 17., szombat 700 Tab
Március 18., vasárnap:
800 Sérsekszőlős – 930 Zala - Tab: 1100 és 1800
Egyházi hozzájárulásuk összegének befizetési módjai:
-Templomainkban a szentmisék után
-A Plébánia Hivatalban (Tab, Petőfi S. u. 9/a.)
-Átutalással nevüket és lakcímüket feltüntetve a következő
számlaszámra: 11743112-20002059-00000000. A közlemény
rovatba kérjük, írják be: „Egyházi hozzájárulás”, valamint az
adott évet.

