
Pünkösd előtt – sóvárgás titkos mélye. 

Pünkösd előtt – ígéretek zenéje. 

Pünkösd előtt – esedezés, esengés. 

Pünkösd előtt – halk hajnali derengés. 

Pünkösd előtt – szent vágyak mozdulása. 

Pünkösd előtt – koldusszív tárulása. 

Csendesen várni – várni, hinni, kérni! 

Aztán – boldog pünkösd utánba érni! 

 

S pünkösd után – szent égi erőt-vetten, 

pünkösd után – Lélekkel telítetten, 

pünkösd után – bátor tanúvá lenni, 

pünkösd után – szolgálni, égni, tenni, 

pünkösd után – régit kárnak ítélni, 

Krisztusnak élni és másoknak élni, 

minden mennyei kincset elfogadni, 

és pünkösd után – adni, adni, adni! 

Túrmezei Erzsébet 

Június Jézus Szentséges Szívének hónapja, pénteken 1730 órától 

Jézus Szíve litániát imádkozunk. 

Pünkösdhétfőn a Szentlélek kiáradásának az ünnepe van. Csak 

Tabon lesznek szentmisék 1100 és 1800 órakor. 

Június 8-án, szerdán tartjuk katolikus iskolánk tanévzáró Te 

Deumát a plébániatemplomban. Az ünnepi szentmise 1100 órakor 

kezdődik, amelyet Varga László kaposvári megyéspüspök mutat 

be. Szeretettel hívjuk a híveket is! Reggel 800 órakor nem lesz 

szentmise!  

Június 10-én, pénteken az esti szentmise utánra összehívom az 

egyházközségünk területéről azokat, akik a plébániatemplom 

búcsújának szervezésében és lebonyolításában szívesen kivennék 

részüket. Gondolok itt a falvak képviseletére, az ágakat szedőkre, 

a sátrakat állítókra, a sátordíszítőkre és mindazokra, akik 

vállalnának feladatot. 

Június 15-től a szerda reggeli szentmisék az új tanév kezdetéig 

reggel 700 órakor kezdődnek. 

Előre hirdetem, hogy június 19-én Úrnapja, a 

plébániatemplom búcsújának ünnepe. Szentmise csak Tabon 

lesz 1000 órakor és 1800 órakor. A délelőtti szentmise után 

megtartjuk a szokásos úrnapi körmenetet. Elsőáldozó ruhában 

várom az idén elsőáldozott gyerekeket, valamint hitoktatóimat 

915 órára, hogy a mise előtt tudjunk még próbálni. Kérem, 

hogy virágszirmokat kis kosárban hozzanak magukkal, 

amelyet majd az Oltáriszentség előtt hintenek!  

       Sifter Gergő h.esperes-plébános 

Divatos lett a mai világban, hogy mindenki mindenhez 

felületesen, de nagyon határozottan hozzászól! Az emberek 

hihetetlenül bátran ítélkeznek élők és holtak felett. Sokszor 

rácsodálkozom arra, hogy olyan emberek, akik szinte semmit 

nem tettek le az asztalra, milyen vehemenciával törnek pálcát 

mások felett. 

Félelmetes az a bátorság, ahogyan biztos próbák nélkül 

megszólnak, elítélnek, sárral dobálóznak az emberek! Ezek a 

felületes kirohanások, nagyon mély sebeket okoznak. Az ilyen 

stílus nemcsak az evangéliumtól van fényévekre, hanem a 

holnapot építő, normális emberi kommunikációtól is. 

A mi Urunk Jézus Krisztus világosan elmondta nekünk: 

Ne ítélkezzetek, hogy fölöttetek se ítélkezzenek! Amilyen 

ítélettel ti ítélkeztek, olyannal fognak majd fölöttetek is 

ítélkezni. Amilyen mértékkel mértek, olyannal fognak majd 

nektek is visszamérni. 

Miért látod meg a szálkát embertársad szemében, amikor a 

magadéban a gerendát sem veszed észre? Hogy mondhatod 

embertársadnak, hogy hadd vegyem ki a szemedből a szálkát, 

amikor a magad szemében gerenda van? Képmutató! Előbb vedd 

ki a gerendát a saját szemedből, s akkor hozzáláthatsz ahhoz, hogy 

kivedd a szálkát embertársad szeméből! (v.ö. Mt 7,1-5) 

Ami elgondolkoztat, az az, hogy ez az ítélkező, mindent leszóló, 

nyafogó vírus feltartóztathatatlanul ott burjánzik a 

közösségeinkben, mondhatni szívesen látott vendég lett. Az ebola 

vírus is támad, de ellene összerándulunk, védekezünk, próbáljuk 

bölcsen legyőzni azt. A büntetés nélkül társait elítélő, megszóló, 

kigúnyoló ember, a társadalmunk ebolája, mely biztosan szétrágja, 

megöli közösségeinket, ha nem védekezünk ellene. Régebb azt 

mondták, hogy egy tisztességes polgár, egy úriember, nem 

beszélve keresztényről, nem engedhet meg magának bármilyen 

stílust, mert aki nem tud vigyázni a modorára, az nem való 

tisztességes emberek közösségébe, azzal nem ülünk le egy 

asztalhoz. Jó lenne megtanulni ezt őseinktől! 

Szeretettel, Csaba t. 
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Pünkösd után 

 


