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A tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia és a hozzá tartozó fíliák heti lapja
Zsoltár: Napjaiban az igazság virága nyíljék, * és teljes béke legyen a világ végéig.
Szeretnék Marika néni lenni
Marika néni a szomszéd lépcsőházban lakik. Különleges
képessége van. Marika néni elégedett. Marika néni mindig
mosolyog, és mindig megkérdezi, hogy vagyunk. Ez még nem
lenne különleges, de meghallgatja a választ is. Még Málnát is
meghallgatja, pedig az nem könnyű. Kedélyesen elbeszélget vele
a pónikról és a cicákról. Megnézi az ovis rajzait. Marika néni nem
gazdag, szűkös a lakása, lapos a bevásárlószatyorja, és régi a tv-je.
Marika néni mégis elégedett.
Nem panaszkodik a boltban a kiszolgálásra, nem sokallja a
villanyszámlát, nem szidja az újságkihordót. Marika néninek van
egy fia, egy menye, meg három lányunokája. Gyakran
meglátogatják hétvégenként, még hétköznap is be-benéz hozzá
valamelyik. Nem unják az idős hölgyet, mert nem oktatja ki őket.
Meghallgatja a történeteiket, megeteti őket egy kis levessel,
megdicséri a ruhájukat. Felvarrja a leszakadt gombot, megfoltozza
a kilyukadt nadrágzsebet. Vannak barátnői is, és nem a temetőbe
járnak együtt, hanem felülnek egy buszra, kicsit utazgatnak.
Kinéznek valami érdekes célpontot, vagy csak egyszerűen
elmennek a végállomásra, megisznak egy kávét, és visszajönnek.
Máskor akció-körutat szerveznek, ami abból áll, hogy körbejárják
a boltokat, és levadásszák az akciós lisztet, olajat, fokhagymát,
aztán összejönnek és főznek. Ebéd után kártyáznak. Ha épp nem
jönnek a csajok, akkor leül egy padra, és várja, hogy jöjjön valaki,
akivel beszélgethet. Ha megunja, kis zacskóba szemetet szed a
parkban. De ezt sem azzal a „mindenki kapja be, aki eldobálta”
ábrázattal, hanem könnyeden, csak hogy rend legyen. Kérdezem,
hogy csinálja. Azt mondja, sokat megélt már. Bujkáltak a háború
idején, éheztek az ötvenes években, nehezen boldogultak később
is, de az apja mindig arra tanította, hogy azt nézze, ami van, és ne
azt, ami nincs. Azt mondja, ilyen jó világ még soha nem volt, mint
most. Nem érti, hogy miért sírnak az emberek. Nem potyog az
égből bomba, van ennivaló, bemész a turiba, és felöltözhetsz, mint
egy dáma. Ha templomba akarsz menni, mehetsz, ha külföldön él
a testvéred, meglátogathatod. Minden nap van a tv-ben adás. És
mégis mindenki sír.
Ha öreg leszek, én is Marika néni szeretnék lenni.
Gondolat:
Fókuszálj a jó dolgokra az életedben, egy-egy nap, ahogyan
Marika néni is tette! Sokkal kiegyensúlyozottabb és derűsebb lesz
az életed. A gondok idején mondd azt: minden megoldódik, Isten
majd gondoskodik.
forrás: Laudetur és internet

Hirdetés

Advent minden szombatján 1630 órától a város főterén
ökumenikus gyertyagyújtás lesz.
Adventi zenei áhítatok lesznek a testvéregyházakkal együtt
szombatonként délután 1700 órától a templomokban. A
harmadik alkalomra december 14-én, szombaton kerül sor a
református templomban. Adventi gondolatokat én hirdetek.
Tiszteljük meg egymást, úgy intézzük, hogy ezen alkalmakkor
részt tudjunk venni!
Karácsonyi virágokra szánt adományaikat köszönettel
fogadjuk a kihelyezett perselyben, vagy a sekrestyében.
Előre hirdetem, hogy Lullán december 10-én, kedden 1630-tól
gyóntatás, majd szentmise, Zalán december 10-én, kedden 1730
órától gyóntatás majd szentmise lesz. A többi faluban csak a
vasárnapi szentmisék előtt lesz gyónási alkalom.

Templomunk karácsony előtti nagytakarítása december 14-én,
szombaton lesz 1400 órai kezdettel. Nagyon kérem, hogy aki tud,
segítsen.
A betegek gyóntatását Tabon és a falvakban december 19-én,
csütörtökön végzem a reggeli óráktól. Kérem, szíveskedjenek
jelezni a falvakban az egyházközségi képviselőknek, illetve Tabon
a sekrestyében vagy a plébánia elérhetőségein, hogy hol van idős
testvérünk, akit otthonában felkereshetek.
Az Egyházközség nagy zarándoklata jövőre, 2020. március 1724-ig Dél- Itáliába lesz, 8 nap 7 éjszaka félpanziós ellátással. A
zarándoklat költsége 520 euró. A részletes program a
hirdetőtáblán, a plébánia honlapján és facebook oldalán
olvasható. Előlegként a 200 eurót december 15-ig kérem
befizetni a plébánián.
Azok, akik a jövő évre is szeretnének Új Ember, illetve
Keresztény Élet újságokat előfizetni, szíveskedjenek jelezni a
sekrestyében vagy a plébánián.
Szeretettel közlöm a Kedves Testvérekkel, akik az idei évben
még nem rendezték az egyházi hozzájárulásukat, ezt
megtehetik a szentmisék előtt és után a sekrestyében, illetve a
plébánián hivatali időben.
Sifter Gergő h.esperes-plébános
Adventi gondolatok
Maga az Isten jön, és megszabadít minket. Sokszor jár a fejünkben,
hogy milyen jó lenne, ha valaki megszabadítana minket. De azon
elgondolkodtunk-e már, vajon mitől is kell minket megszabadítani.
Mi vagy ki az, ami vagy aki rabságban tart minket, lelkünket?
Magányos vagyok, szegény, teljesen felőröl a mindennapok
taposómalma – közben nagy elnyomottatásomban nincs időm és
energiám, hogy megfogjam a szabadító felém nyújtott kezét. Vajon
nem én vagyok-e az, akit az Úr valakinek a megszabadítására
küldött, csak teljesen elvakít az önsajnálat, hogy észrevegyem?

Római Katolikus Plébánia Hivatal Tab
Plébános: Sifter Gergely
Telefonszám. 06-30/785-1060
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:
December 9., hétfő 600 Tab rorátés mise és 800 Tab
December 10., kedd 600Tab rorátés mise
December 11., szerda 800 Tab
December 12, csüt. 600 Tab rorátés mise
December 13., péntek 1800 Tab
December 14., szombat: 600 Tab rorátés mise
December 15.,vasárnap:
800: Lulla – 930 Torvaj - 1100 és 1800: Tab
December 16., hétfő 600 Tab rorátés mise
December 17., kedd 600Tab rorátés mise
December 18., szerda 800 Tab
December 19, csüt. 600 Tab rorátés mise
December 20., péntek 1800 Tab
December 21., szombat: 600 Tab rorátés mise
December 22.,vasárnap:
800: Sérsekszőlős – 930 Zala - 1100 és 1800: Tab

