
– Mit gondolsz, testvérem, miben áll a szív tisztasága? 

– Ez abban áll, hogy nincs hibánk, amit szemünkre vethetnénk 

magunknak – válaszolta gondolkodás nélkül Leó. – Most már 

megértem szomorúságodat – mondotta Ferenc. – Mert hiszen 

mindig van valami, amit a szemünkre vethetünk. 

– Igen – hagyta jóvá Leó -, és éppen ez az, ami engem elkeserít. 

Sohasem fogom elérni a szív tisztaságát. (vagyis a lélek igazi 

szabadságát) – Ah, Leó testvér, higgy nekem! Ne foglalkozz te 

annyit lelked tisztaságával! Fordítsd tekinteted Istenre! Csodáld! 

Örvendezzél azon, hogy van! Ő, aki maga a szentség, a tisztaság! 

Adj hálát neki önmaga miatt! Ebben áll, kicsi testvérem, a szív 

tisztasága. És amikor te így Isten felé fordultál, többé már ne 

fordulj vissza önmagadhoz! Ne kérdezd, mennyit haladtál. Az 

azon való bánkódás, hogy nem vagyunk tökéletesek, hogy 

bűnösnek találjuk magunkat, még csak emberi érzelem, nagyon is 

emberi. Magasabbra kell emelni tekintetedet, sokkal feljebb. Van 

Isten, és létezik az ő mérhetetlensége, az ő változatlan fényessége. 

Annak van tiszta szíve, aki nem szűnik meg imádni az élő és igaz 

Urat. Akinek az a törekvése, hogy Isten életére odafigyeljen, és 

aki képes minden nyomorúsága közepett Isten örök 

ártatlanságában és örömében fürdeni, aranylóan, mint a porszem a 

napsugárban. Ez az emberi szív egyszerre kifosztott, és minden 

gazdagsággal teljes. Elég neki, hogy Isten maga Isten. És ebben 

találja meg békéjét és gyönyörűségét. Isten pedig maga a szentség 

és tisztaság. – De Isten megköveteli a mi erőlködésünket és 

hűségünket is. – Kétségtelenül – válaszolta Ferenc. – De a 

szentség nem önmagunk kiteljesítése, még csak nem is valamiféle 

teljesség, melyet az ember megszerez önmagának. A szentség 

elsősorban üresség, amit fölfedezünk magunkban, és 

elfogadunk; és Isten maga jön, hogy betöltse azt abban a 

mértékben, ahogy megnyílunk az ő teljességére. A mi 

semmiségünk, ha elfogadjuk, szabad teret ad Istennek, ahol még 

teremthet. Az Úr nem engedi elrabolni dicsőségét senki emberfia 

által. Ő mindig Úr. Az Egyetlen, az egyedüli Szent. De kézen 

fogja a szegényt, kiemeli a sárból, és népének fejedelmei közé 

ülteti, hogy lássa az ő dicsőségét. Isten a lélek kék ege lesz. 

Elmerülni Isten dicsőségének szemléletében, testvérem, Leó, 

felfedezni, hogy Isten valóban Isten, örökké Isten, mindazok 

felett, amik mi vagyunk és lehetünk, és örvendezni azon, hogy ő 

van, elragadtatásba esni örök ifjúsága előtt, hálát adni neki 

önmaga miatt; ezt követeli leginkább az Úr szerelme tőlünk, 

melyet a nekünk adott Lélek kiáraszt szívünkbe. Ebben áll a szív 

tisztasága. Ezt a tisztaságot nem lehet elérni ökölbe szorított 

kézzel és megfeszülve. – Hát akkor hogyan? – kérdezte Leó. 

– Egyszerűen nem szabad semmit sem megtartani önmagunkból. 

Mindent ki kell seperni. Még szorongásainkat is. Tiszta helyet 

kell készíteni. El kell fogadni azt, hogy szegények vagyunk. Le kell 

vetni mindent, ami nyomaszt bennünket, még hibáink súlyát is. És 

csak az Úr dicsőségét kell már szemlélni, s engedni, hogy az 

minket átjárjon. Isten él, s ez egyedül elég. Akkor a szív könnyűvé 

válik. Többé nem érzi önmaga súlyát; mintha kicserélték volna. 

Mint a pacsirta, megrészegül a tér tágasságától, s az ég azúrjától. 

Elhagy minden gondot és aggodalmat. A tökéletesség utáni vágy is 

megváltozik. Egyszerűen tisztán Istent akarja, Istent magát. Az 

igazi szabadság ürességet jelent, amelyet engedem, hogy Isten 

betöltsön! Isten él és ez egyedül elég! 
forrás: Laudetur, internet (részlet) 

A felnőtté válásod 

Isten irányítja, 

ma a bérmálkozásod 

is ezt bizonyítja. 

Mindig emelt fővel járj, 

boldogság kísérjen, 

nagyon büszke vagyok rád, 

szeretlek, míg élek. 

Mert az élet színpadán 

kapsz majd sok szerepet, 

sose érjen csalódás 

ezt kívánom neked! 
Nagyi 

Május a Szűzanya hónapja, az esti szentmisék előtt hétfőn, 

pénteken és vasárnap 1730 órától májusi litániát imádkozunk. 

Szeretettel hívom és várom a Testvéreket! 

Hálásan köszönöm meg a hitoktatóknak, a szülőknek és 

minden segítőnknek, hogy a bérmálás lebonyolításában részt 

vettek. Köszönöm, hogy tudtak még több időt szakítani az idő és 

örökkévalóság Urának! Jó Isten áldása legyen a jutalmuk. 

Előre hirdetem, hogy május 20-án, pénteken Szent Bernát 

ünnepéhez kötődően a 1700 órakor kezdődő szentmise 

keretében tartjuk Lullán a fogadalmi szentmisét. 

A siófoki Plébánia szervezésében Dr. Csókay András 

idegsebész, agykutató „Nektek szól” című előadását 

hallgathatják meg, a Siófoki Kálmán Imre Művelődési Központ- 

Színháztermében 2022. május 9-én este 7 órától. A belépés 

ingyenes, - de előzetes regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a 

siofok.plebania@gmail.com címen, illetve a +36 30 010-0769 

telefonszámon lehet. 

        Sifter Gergő h.esperes-plébános 

         XI. évf. 18.szám                     2022.  május 8. 
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Tab, Petőfi Sándor utca 9/a 
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Hivatali órák:   csütörtök.: 1600 - 1730 óráig 

                            szombat:     900 - 1000 óráig.    

Temetés bejelentése: bármikor lehetséges  

Mise- és szertartásrend: 

Május 9., hétfő: 1800 Tab – Május 11., szerda 800 Tab 

Május 13., péntek: 1800 Tab 

Május 15., vasárnap:  

800 Lulla – 930 Zala - Tab: 1100 és 1800 

Május 16., hétfő: 1800 Tab – Május 18., szerda 800 Tab 

Május 20., péntek: 1700 Lulla Fogadalmi mise -1800 Tab 

Május 22., vasárnap:  

800 Bábony – 930 Sérsekszőlős - Tab: 1100 és 1800 

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: „Egyházi hozzájárulás”, valamint az adott év. 

Római Katolikus Plébánia Hivatal Tab 

Hirdetés 

Bérmálás 

Ferenc testvér a szív tisztaságáról… 
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