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Tabi Öröm-Hírmondó
A tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia és a hozzá tartozó fíliák heti lapja
Zsoltár: Örökké tart, Uram, a te irgalmad: * ne vesd meg kezed alkotásait.
Hála és hálátlanság
A csodás elemekkel átszőtt történet szerint (LK 17,11-19) Jézus,
Jeruzsálem felé menet találkozott tíz leprás emberrel, akik
felismerték és könyörögve kérték, gyógyítsa meg őket. A leprások
abban a korban gyógyíthatatlan betegek voltak. Többféle
betegséget neveztek leprának, az összes hámló bőrbetegséget, pl:
psoriásist is. Aki megfertőződött, annak el kellett különülnie
embertársaitól, megfosztották a másokkal való érintkezéstől.
Sokszor a települések szélén, kisebb csoportokban éltek,
kiáltozniuk kellett, így hívták fel magukra a figyelmet. Jézus
csodatévő híre hozzájuk is eljutott, szájról szájra járt a csodás
gyógyulások története. A betegség elmosta a zsidó és a
szamaritánus leprás közötti hatásokat. Mindannyian betegek,
nyomorultak voltak. A Jézusban való bizalom jele, hogy a
leprások elindulnak megmutatni magukat. Jézus szerető szívvel
így szól hozzájuk: „Menjetek, mutassátok meg magatokat a
papoknak „. Azok elmentek és útközben megtisztultak, amit
reméltek, beteljesült, sebeik eltűntek, újra mosolyogtak. A történet
szerint egyikük visszatért és hangosan dicsőítette az Urat, hálát
adott Jézusnak. A hálálkodó ember samariai volt, kitől mindezt
nem is várták el, és mégis ő köszönte meg visszanyert egészségét,
amit igen nagyra tartott. Jézus hiányolta a többi kilencet, szóvá is
tette, hol vannak. A samariai embernek szeretetet árasztó
szavakkal mondta: „ Kelj fel, menj el, hited megtartott téged.”
Épp a lenézett samaritánus érzett hálát, köszönte meg a
gyógyítást, ő lesz az erkölcsi példa. A történet mondandója, hogy
a gyógyulás nem eredményez automatikus megtérést
mindenkiben. Lukács ezzel egy új tanítást tár elénk, azt is, hogy
Isten mindenkin könyörül.
A hitélet lényege a hálaadás. Köszönni valónk nem csak Isten felé
adódik. Naponta sok apróságot köszönhetnénk meg
embertársainknak is. Az autonóm ember vonakodik, szeretne
független maradni. A hála ugyanakkor egy hihetetlenül erős és
átható érzés. Ez pedig az érzelmi jólléten keresztül, számos külső
vonatkozásban is érvényes, pl. egészségben. A hála tanulható és
gyakorolható. Még a rossz dolgokért is lehetünk hálásak: a
negatív tapasztalatok fontosak az életben, utunkat alakítják. A
hálateltség szép jellemvonás, és akik ezt gyakorolják, számos
kedvező hatását élhetik meg: a jobb testi, mentális egészséget, a
több empátiát, jobban alszanak, magasabb az önbecsülésük,
érdemes hálatelt gondolatokkal zárni a napot. Gazdagítja a
lelkünket és elősegíti boldogságunkat, sőt nemcsak a miénket,
hanem a körülöttünk levőkét is. Még ha nem is fejezzük ki
minden alkalommal, szeretteink tudni fogják, hogy mennyire
hálásak vagyunk értük. A hála ott húzódik az Istennel és az
emberekkel való kapcsolatunk mélyén. Ha hiányzik,
menthetetlenül
összeomlik
kapcsolatunk
Istennel
és
embertársainkkal. Az igazi hála ugyanis több, mint udvariasságból
mondott
köszönetnyilvánítás.
Emberként
minden
nap
rácsodálkozunk azokra az ajándékokra, amelyeket Istentől
kapunk. A legkevesebb tehát az, hogy legyünk hálásak mindenért.
Az adakozás is hálánk egyik megnyilvánulása lehet. Azzal
mondunk köszönetet Istennek a tőle kapott javakért, hogy
segítjük, támogatjuk rászoruló embertársainkat. A görög
eucharisztia hálaadást jelent, ünneplése egyéni és közösségi
hálaadás.
A samariai meggyógyult és megtartatott. A görög nyelvben a
gyógyulás egyet jelent a megtartatással. Fedik egymást ebben a
történetben is. Gyógyulás történt, de megtartatás is.
forrás: Dr. Nardai Ilona, Mária Rádió újság részlet

Hirdetés
Szeptember 1-jén megkezdődik az új tanév, és ezzel együtt a
hitoktatás is az iskoláinkban. Kérjük a kedves szülőket, hogy
ne feledkezzenek meg gyermekeik vallásos nevelésére tett
ígéretükről és engedjék, hogy a világi tanulmányok mellett a
hittanórákon és a vasárnapi szentmiséken Istent és az ő tanítását
megismerjék.
A Szent Gellért Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda
tanévnyitó szentmiséjét szeptember 1-jén, kedden a 800 órakor
kezdődő szentmise keretében ünnepeljük. A szentmisét Varga
László kaposvári megyéspüspök úr mutatja be.
Előre hirdetem, hogy a megyeri templom búcsúját
Kisboldogasszony ünnepéhez kötődően szeptember 6-án,
vasárnap a 930 órakor kezdődő szentmise keretében tartjuk.
Zalán, szeptember 6-án, vasárnap kivételesen, 800 órakor
kezdődik a szentmise, kérem a testvérek megértését.
Sérsekszőlősön a hegyi keresztnél szeptember 6-án, vasárnap
1300 órakor mondunk szentmisét. Hívjuk és várjuk az
egyházközség egész területéről a híveket.
Az esztendő fele eltelt, ha lehetőségük van rá, kérem, tegyenek
eleget egyházi kötelezettségüknek az egyházi adó befizetésével.
Ennek összege 5000 Ft/fő, amelyet befizethetnek a szentmisék
előtt és után a sekrestyében, a plébánián hivatali időben,
valamint az CIB Bankban a plébánia folyószámlájára (név és
cím megadásával), amely megtalálható az Örömhírmondóban,
illetve a plébánia honlapján.
A plébániatemplom és kertjének rendbetételére gyűjtést
hirdetek az egyházközségben. Aki szívesen hozzájárulna a
felújítás költségeihez - legfőként a templomkert rendezése,
korlátok cseréje, korlátok-templomkapuk festése -, hálás szívvel
köszönöm.
Sifter Gergő h.esperes-plébános

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
Mise- és szertartásrend:
Augusztus 24., hétfő 1800 Tab – Augusztus 26., szerda 700 Tab
Aug. 28., péntek 1800 Tab – Augusztus 29., szombat 700 Tab
Augusztus 30., vasárnap:
800 Lulla – 930 Torvaj - Tab: 1100 és 1800
Augusztus 31., hétfő 1800 Tab – Szeptember 2., szerda 800 Tab
Szeptember 4., pént. 1800 Tab – Szeptember 5., szomb. 700 Tab
Szeptember 6., vasárnap:
800 Zala – 930 Megyer - Tab: 1100 és 1800 - 1300 Sérsekszőlős
Egyházi hozzájárulásuk összegének befizetési módjai:
- Templomainkban a szentmisék után
-A Plébánia Hivatalban (Tab, Petőfi S. u. 9/a.)
- Neve: Utolsó Vacsora Plébánia Tab
- Átutalással nevüket és lakcímüket feltüntetve a következő
számlaszámra: CIB Bank: 10700749-71203887-51100005 A
közlemény rovatba kérem, írják be: „Egyházi hozzájárulás”,
valamint az adott évet.

