
A vidám kislány, a rugózó aranyfürtjeivel, majdnem öt éves volt. 

Miután anyukájával várakozott a pénztárnál a sorban, 

megpillantott egy sziporkázó gyöngyökből álló nyakláncot egy 

rózsaszínű, áttetsző dobozban. „Oh, anyukám, megkaphatom? 

Légy szíves, anyuci, légy szíves!” Az édesanya gyorsan megnézte 

a doboz alját, és visszapillantott a kislány könyörgő, kék szemeire. 

„Egy dollár huszonöt cent; azaz majdnem két dollár. Ha tényleg 

szeretnéd ezt a gyöngysort, kigondolok egy kis extra házimunkát 

neked, és észre sem veszed, milyen gyorsan összegyűjtesz majd 

annyi pénzt, hogy te magad megveheted azt.” Jenny ahogy 

hazaért, azonnal kiürítette a malackaperselyét és pont 17 pennyt 

számolt össze. Vacsora után több munkát elvégzett, mint amit 

kiosztottak neki, és átment a szomszédhoz, James asszonyhoz, és 

megkérdezte, hogy szedhetne-e pitypangot (gyermekláncfüvet) tíz 

centért. Végül elegendő pénze lett, hogy megvegye a nyakláncot. 

Jenny szerette a gyöngysorát. Úgy érezte, hogy öltözteti őt, és 

felnőttnek érezte magát tőle. Mindenhova viselte azt, még az 

óvodába is, és azzal is aludt. Csak akkor tette le, ha uszodába 

ment, vagy ha habos fürdőt vett. Édesanyja azt mondta, hogy ha 

vizes lesz a nyaklánc, bezöldítheti a nyakát. 

Jennynek egy szerető apukája volt, és minden este, amikor Jenny 

készen állt a lefekvésre, apukája bármivel foglalkozott is éppen, 

abbahagyta, és felment a kislánya szobácskájába, hogy 

felolvasson neki egy történetet. Egyik este, amikor befejezte a 

történetet, megkérdezte Jennyt: „Szeretsz?” - Oh, igen, apuci! 

Tudod, hogy szeretlek. - válaszolta Jenny. „Akkor add nekem a 

gyöngyeidet.” - Oh, apuci! Ne a GYÖNGYEIMET! Megkaphatod 

a hercegnőt, a fehér lovat a gyűjteményemből, azt, amelyiknek 

rózsaszínű farka van, emlékszel apuci? Amelyiket tőled kaptam, a 

kedvencem. - mondta Jenny. - Rendben, édesem. Apuci szeret, 

aludj jól!” - mondta, és megpuszilta az arcocskáját. Körülbelül 

egy héttel később, az esti olvasás után Jenny apukája ISMÉT 

megkérdezte: „Szeretsz?”  

-Apuci, ne a gyöngyeimet, hanem megkaphatod a babámat, a 

legújabbat. Olyan gyönyörű, és megkaphatod mellé a sárga 

takarót is, amelyik illik a pizsamájához - mondta Jenny. 

„Rendben, aludj jól kicsikém, apuka szeret.” És mint mindig, 

gyengéden megpuszilta az arcát. Néhány estével később, amikor 

apuka belépett a szobába, Jenny az ágyán ült indiai stílusban, 

keresztbe tett lábakkal. Ahogy közelebb ment, észrevette, hogy 

remeg az ajka, és egy csendes könnycsepp gördül le az 

arcocskáján.  

-Mi a baj, Jenny? Mi a baj? - kérdezte.  

Jenny nem válaszolt semmit, hanem felemelte kis kezét az 

apukája felé, és amikor kitárta, benne volt a gyöngy-nyaklánca. 

Egy kis remegéssel a hangjában végül ezt mondta: -TESSÉK 

APUCI, NEKED ADOM. Jenny kedves apukája, 

KÖNNYEKKEL A SZEMÉBEN, kinyúlt az egyik kezével, hogy 

elvegye az olcsó, filléres nyakláncot, és a másik kezével benyúlt a 

zsebébe, és kivett egy kék bársonyos dobozkát, benne egy 

igazgyöngyből álló füzérrel, és odaadta Jennynek. Mindvégig nála 

volt az. Csak arra várt, hogy bízzon benne Jenny, és szeresse őt 

annyira, hogy kész legyen feladni a filléres dolgot, hogy adhasson 

neki egy valódi kincset. 

   forrás: internet 
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Május 2., vasárnap: 

800 Lulla – 930 Zala - Tab: 1100  

Egyházi hozzájárulásuk összegének befizetési módjai: 
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- 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. 

Római Katolikus Plébánia Hivatal Tab 

Gyöngyök 

 

Április 25-én, vasárnap országos gyűjtés lesz a papnevelés céljára. 

Plébániánk területére is érkezik két papnövendék Kirchknopf 

Gergő és Ollé Tamás, akik tanúságot tesznek hivatásukról a 

szentmisék keretében. Fogadjuk őket szeretettel! 

Amíg a járványügyi helyzet nem enyhül, mindannyiunk valamint a 

rám bízott hívek érdekében a hétköznapi és a vasárnap esti 

szentmisék szünetelnek.  

Az emberszeretet parancsa és az egymásért érzett felelősség 

ösztönözzön mindannyiunkat a fertőzések megelőzésére tett 

intézkedések szigorú betartására! 

       Sifter Gergő h.esperes-plébános 

Hirdetés 

 

 

 

 Uram! 

Segíts, hogy mindenki számára barát legyek, 

aki nem fárad bele a várásba, aki jósággal befogad, 

aki szeretettel ad, aki nem fárad bele a meghallgatásba, 

aki örömmel ad hálát. 

Olyan barát, akit biztosan megtalálnak, 

ha valakinek szüksége van rá. 

Segíts, hogy biztos jelenlét legyek, 

akihez bárki fordulhat, amikor óhajtja; 

hogy tudjak megnyugtató barátságot kínálni, 

örömteli békét sugározni, 

a te békédet, Uram. 

Tedd, hogy készséges és szívélyes legyek, 

főleg a leggyengébbek és védtelenek iránt. 

Így, anélkül, hogy rendkívüli dolgokat tennék, 

hozzá tudom segíteni a többieket, 

hogy közelebb érezzenek magukhoz Téged, 

minden gyengédség Urát. 

Elfogadás imádsága 

 


