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Mária azonban szívébe zárta…
Amikor Mária, Jézus anyja, még csak tizenéves volt, találkozott
Józseffel, a férfival, akiről álmodott. Eljegyezték egymást, és azt
mondhatnánk, hogy az élet nem is lehetett volna szebb számukra.
A dolgok nagyszerűen alakultak, mígnem egy nap minden
megváltozott. Egy angyal jelent meg Máriának, és azt mondta,
gyermeke fog születni anélkül, hogy férfi érintené, és ez a
gyermek lesz Izrael várva-várt Messiása. Máriának innentől
kezdve nem volt egyszerű dolga. Elkezdtek látszódni rajta a
terhesség jelei. A jegyese észrevette. Természetesen még soha
nem voltak együtt, mert arra vártak, hogy összeházasodjanak.
Elképzelhetjük, ahogy Mária próbálta megmagyarázni a helyzetet:
"Igen, József, babát várok. Terhes vagyok, de elhiheted, hogy
semmi rosszat nem tettem. Egy angyal jelent meg nekem." Hát,
Józsefnek elég nehéz lehetett elhinni ezeket a szavakat.
Amikor a dolognak híre ment, az emberek elkezdtek beszélni
Máriáról: „Itt van ez a lány. Még nem ment férjhez, de már terhes.
József pedig azt mondja, nem az övé a gyerek.” Máriának szembe
kellett néznie azzal a ténnyel, hogy egész életében félre fogják
érteni a helyzetét. Voltak, akik ezt mondták: „Ez a lány egy
szélhámos. Szégyellhetné magát. Ezzel a dajkamesével próbálja
mentegetni magát.” Bármerre ment, el kellett viselnie a pletykákat
és a rosszindulatú beszédeket. Elkezdhette volna magát védeni,
vagy cinikussá és megkeseredetté is válhatott volna. De Mária
nem engedte, hogy a negatív beszéd a szívébe hatoljon.
Amikor az angyal azt mondta, hogy gyermeke fog születni, azt
olvassuk a Bibliában, hogy „Íme, az Úr szolgálója vagyok, legyen
nekem a te igéd szerint.” (Lukács 1,38) Ez azt jelenti, hogy újra és
újra elgondolkodott ezeken a szavakon. Figyeljük csak meg, hogy
Mária nem máson, mint Isten ígéretein töprengett. Csak ezeket
engedte be a szívébe. Beengedhette volna a pletykát és a negatív
beszédet is, de ő féltve őrizte a szívét.
Lehet, hogy minden ellened van. Lehet, hogy épp egy lehetetlen
helyzettel kell szembenézned. Lehet, hogy az emberek
kibeszélnek a hátad mögött, de kérlek, ne ezeken gondolkodj!
Kövesd Mária példáját és azt dédelgesd a szívedben, amit Isten
ígért neked. A szíved legyen a békesség szentélye, a hit és a
várakozás helye. Ragadd meg Isten ígéreteit, és ahogyan Mária, te
is meglátod majd, amint valóra válnak az életedben.
forrás: intrernet

Mindenkinek van tündérkertje.
Egy hely, ahol megpihenhet, töltekezhet.
Ahol magára s forrására találhat.
Testben-lélekben, egészen,
vagy tán csak az emlékezet tájain időzve.
Egy hely, mely után vágyakozunk,
ahol a helyünkön vagyunk,
s ha oda kell hagynunk, már fordulnánk is vissza.
Mert ott még minden rendben volt.
Mert ott még minden rendben van.
E hely őrzi legigazabb önmagunkat.
Mindenkinek van tündérkertje.
A valóságban, odakinn,
vagy a valóságban, odabenn,
a szív rejtett vidékein, legbelül.
Uram, segíts mindig visszatalálnom!
Szigeti László

Hirdetés
Október a Rózsafüzér hónapja, az esti misék előtt hétfőn,
pénteken és vasárnap 1730 órától rózsafüzért imádkozunk.
November 1-jén, vasárnap, aki a temetőt ájtatos lélekkel
látogatja, és legalább lélekben imádkozik a megholtakért,
november 1-8-ig mindennap teljes búcsút nyerhet. Feltételek:
gyónás, áldozás, imádság a pápa szándékára.
November 1-jén, vasárnap Mindenszentek főünnepe,
parancsolt ünnep. SZENTMISÉN VALÓ RÉSZVÉTEL BŰN
TERHE ALATT KÖTELEZŐ! Szentmisék lesznek a
plébániatemplomban 1100 és 1800 órakor. A délelőtti és az esti
szentmise végén is megtartjuk a megemlékezést elhunyt
szeretetteinkért. Megkondulnak a harangok újra az idén
elhunytakért.
November 1-jén, vasárnap tartjuk a bótai falurész búcsúját a 930
órakor kezdődő szentmise keretében a zalai templomban.
November 2-án, hétfőn Halottak napja. Szentmise lesz a
plébániatemplomban 1800 órakor. Akik meglátogatnak egy
templomot vagy kápolnát, teljes búcsút nyerhetnek a szokott
feltételekkel. A látogatáskor egy Miatyánkot és egy Hiszekegyet
kell elimádkozni. Ez a búcsú elnyerhető a megelőző vagy a
következő vasárnapon és Mindenszentek ünnepén.
Előre hirdetem, hogy plébániánk szervezésében Családi napot
tartunk, „Családjaink együtt a közösségben” címmel,
november 7-én, szombaton 1000-1500 óráig. Most nem a
templomkertben, hanem Zalán a falu központjában, a
játszótéren. Várjuk plébániánk területéről mindazokat, akik
szívesen velünk töltenének néhány tartalmas órát.
Főzőverseny, gyerekeknek és felnőtteknek játék, szórakozás,
zene, egy közös ebéd, amelyen mindenkit vendégül látunk, aki
jelen lesz, majd a nap egy koncerttel fejeződik be. Főzőversenyre
jelentkezni a plébánia elérhetőségein lehet, valamint az
iskolában és az óvodában.
Azok, akik jövő évre is szeretnének Új Ember, Keresztény
Élet, Adoremus újságokat előfizetni, szíveskedjenek jelezni a
sekrestyében vagy a plébánián november végéig. Újság
előfizetést a jövő évre csak a teljes összeg (éves díj) befizetésével
áll módunkban elfogadni.
Sifter Gergő h.esperes-plébános
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Hivatali órák: csütörtök.: 1600 - 1730 óráig
szombat: 900 - 1000 óráig.
Temetés bejelentése: bármikor lehetséges
Mise- és szertartásrend:
Október 26., hétfő 1800 Tab – Október 28., szerda 800 Tab
Október 30., péntek 1800 Tab – Október 31., szombat 700 Tab
November 1., vasárnap:
800 Lulla – 930 Zala - Tab: 1100 és 1800 – Torvaj 1300
November 2., hétfő 1800 Tab – November 4., szerda 800 Tab
November 6., péntek 1800 Tab – Nov. 7., szombat 700 Tab
November 8., vasárnap:
800 Sérsekszőlős – 930 Zala - Tab: 1100 és 1800

