IX. évf.37. szám

2020. november 8.

Tabi Öröm-Hírmondó
A tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia és a hozzá tartozó fíliák heti lapja
Zsoltár: Hozzád vágyódik szívem, * én Uram, Istenem.

Egy szál virág vagy szeretet a nagymamának
Korzenszky Richárd OSB emeritus tihanyi perjelnek Halottak
napja kapcsán írt gondolatai:
"A novemberre a levelek már lehullottak, itt-ott csüng az ágakon
egy-egy rozsdás levél, amit még nem sodort le a szél. Az éjszakák
hűvösek, hidegek: vajon a temetőbe kiültetett krizantémok
épségben maradnak-e halottak napjára? Sokan a művirágra
esküsznek, az nem fagy el, nem kell gondozni. De hát az élet sem
mű-élet, törődésre, gondozásra szorul.
Temetések alkalmával, vagy halottak napja környékén mindig
elgondolkodom: minek ez a rengeteg síremlék?
Igen, meg kell adni a tiszteletet halottainknak, mert – ahogy Sütő
András mondja valahol –, aki mint fölösleges terhet eldobálja
halottait, a rossz lelkiismeret terhét cipeli tovább.
Egyszer találkoztam egy temetésről visszautazó asszonnyal.
Zokogott. Apját temettük. Sírva mondta: „Pedig mennyire
szerettem…” De a táviratra, hogy az apja még látni szeretné, nem
mozdult, csak a halálhírre. A temetésre eljött. Az élőt nem
látogatta meg…
Biztos vagyok benne, hogy egy szál virágnak jobban tud örülni a
beteg, halálára készülő nagymama, mint a sírjára halmozott
huszonöt, vagy ki tudja, mennyi koszorúnak.
Szeretnénk mutatni ország-világ előtt, hogy mennyire becsültük,
mennyire szerettük őt.
Mennyi
gyászbeszédet
hallottam,
tele
dicséretekkel,
elismerésekkel – s olyankor elgondolkodtam, s most sem hagy
nyugton: vajon amíg élt, szemtől szembe elmondták-e neki, hogy
valóban becsülik, értékelik, hogy fontos az, amit tett, és hogy
fontos ő maga?
Ne ország-világnak akarjuk megmutatni, mennyire szerettük őket,
hanem nekik maguknak. Akik fölneveltek minket. Akiktől – hadd
idézzem ismét Sütő Andrást – „a szemölcseinket örököltük”."
GONDOLAT:
Az élőkre figyelj! Most keresd, most hívd fel, most látogasd, most
öleld! Sose tudhatod, meddig teheted! Ebben a hónapban mutasd
ki jobban szeretetedet azoknak, akik közel állnak hozzád!
forrás: internet, Laudetur

Hirdetés
November 15-én, vasárnap tartjuk a búcsúi szentmisét a lullai
templomban 800 órakor, Szent Erzsébet ünnepéhez kapcsolódva.
November 22-én, vasárnap 930 órakor tartjuk a bábonyi
kápolna búcsúját Szent Erzsébet ünnepéhez kapcsolódva.
Azok, akik a 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.
Akik még nem rendezték az idei évre egyházi hozzájárulásukat
(egyházi adó), szíveskedjenek befizetni a sekrestyében, vagy a
plébánián hivatali időben, valamint a csekkes mód is
rendelkezésükre áll. A csekk az újságos polcnál megtalálható.
Sifter Gergő h.esperes-plébános

Legyünk hálás emberek
Ingyenesen kaptuk magát a létünket, ezt a gyönyörű, csodaszép
világot, a szüleink, a nagyszüleink szeretetét.
Mi lenne természetesebb annál, mint hogy szüntelenül hálásak
vagyunk.
Gyökössy Endre szerint vannak aknamezőhöz hasonló emberek,
akiknél van egy-két veszélyes téma, amelyeket ha érintünk, akkor
felrobbannak.
Vannak vezúv-emberek, akik gyűjtik magukban a keserűséget, a
sértettséget, aztán egyszer csak kitörnek.
Vannak zsanér-emberek, akik ha kell, ha nem, panaszkodnak,
mindennek a negatív oldalát látják. Nyikorognak szüntelenül,
mint a rossz, rozsdás zsanér.
Ne legyünk egyik se e három közül!
Legyünk hálás emberek!
Legyen nyitva a szemünk és szívünk, hogy meglássuk, ahogy
reggel felkel a Nap, meglássuk a másik ember mosolyát,
fájdalmát, a mélyben elrejtett kincseit!
Ismertem egy idős embert, aki az élete utolsó éveiben szellemileg
is kissé leépült, igen kevés szót tudott már csak használni. A
legfontosabb, legszebb szavakat azonban nem felejtette el.
Bármilyen rossz állapotban is volt, ha megkérdeztük, hogy van,
mindig mosolyogva azt mondta: „Jól!” Sose panaszkodott. Ha
valami szépet látott vagy hallott, azt mondta: „Nagyon szép!”
Bármilyen kis szolgálatot megtettünk körülötte, mindig kimondta:
„Köszönöm”.
Legyünk mi is a köszönet, a rácsodálkozás, a hála emberei!
Székely János püspök
forrás: internet

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:
November 9., hétfő 1800 Tab – November 11., szerda 800 Tab
November 13., péntek 1800 Tab – November 14., szom. 700 Tab
November 15., vasárnap:
800 Lulla – 930 Megyer - Tab: 1100 és 1800
November 16., hétfő 1800 Tab – November 18., szerda 800 Tab
November 20., péntek 1800 Tab – Nov. 21., szombat 700 Tab
November 22., vasárnap:
800 Sérsekszőlős – 930 Bábony - Tab: 1100 és 1800 1300 Zala
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.

