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Tabi Öröm-Hírmondó
tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia és a hozzá tartozó fíliák heti lapja
Zsoltár: Magasztaljanak, Isten, a népek, * minden nemzet áldjon téged.
Elsőáldozás –Üdvözlégy, édes Jézusunk!
Üdvözlégy, édes Jézusunk!
Erős hittel itt megvallunk,
e szentségben mi imádunk,
Istenünknek magasztalunk.
Te vagy világ Megváltója.
Mennyországnak megnyitója.
Éhes lelkünk táplálója,
bús szívünknek orvoslója.
Elménk ezen csodálkozik,
értelmünk is álmélkodik,
hogy tested itt elrejtezik,
kenyérszínbe öltözködik.

Melyik akarsz lenni?
Egy leány panaszkodott az édesapjának, hogy rosszul mennek a
dolgai. Belefáradt az állandó eredménytelen harcba. Nem tudta,
hogyan menjen tovább az életében, mert kimerültnek érezte
magát. Úgy tűnt számára, hogy valahányszor megold egy
problémát, mindig új probléma jelenik meg életében. Édesapja
szakács volt. Kézen fogta őt és elvitte a munkahelyére. Fogott
három fazekat és vizet forralt bennük. Amikor forrni kezdett a víz,
az egyikbe sárgarépát, a másikba tojást és a harmadikba
kávészemeket rakott. Főzés közben egyetlen szót sem szólt,
csupán rámosolygott a leányára. A lány türelmetlenül várakozott,
magában azt kérdezve, vajon mit akar tenni az édesapja. 20 perc
elteltével apja eloltotta a tüzet, majd egy tálba rakta a tojásokat,
egy tányérba a sárgarépát és kitöltötte a kávét egy csészébe.
Ezután megkérdezte lányától: - Kedvesem, mit látsz itt? - Tojást,
sárgarépát és kávét - válaszolta. Ekkor arra biztatta, hogy tapintsa
meg a sárgarépát. A lány megtapintotta és érezte, hogy puha.
Ekkor arra kérte, hogy hántsa le a tojás héját és a lány érezte,
hogy a tojás nagyon kemény. Ekkor arra kérte ott, hogy kóstolja
meg a kávét. A lány nevetve kortyintott az illatos nedűből, majd
megkérdezte: - Mit jelentenek mindezek, apám? Az édesapja
elmagyarázta ekkor neki, hogy mind a három elemet ugyanolyan
körülmények közé helyezték: forró vízbe. Csakhogy mindhárom
elem különbözőképpen reagált erre: A sárgarépa megpuhult és
törékennyé vált. A tojások erősen megkeményedtek. Ellenben a
kávé, megváltoztatta a vizet. - Mit gondolsz, te melyikhez
hasonlítasz ezek közül? - kérdezte lányától az apa. Amikor a
mostoha körülmények kopognak ajtódon, te hogyan válaszolsz
erre? Egy látszólag kemény sárgarépa vagy-e, akit megérint a
fájdalom és elveszíti keménységét? A tojáshoz hasonlítasz, ami
képlékeny szívvel és folyékony szellemmel indul, azonban egy
kegyetlen esemény után keménnyé és rugalmatlanná válik? Te
kívül ugyanolyan maradtál, azonban belül megkeseredett a
szíved? Vagy egy kávészem vagy? A kávé megváltoztatja a forró
vizet, a neki fájdalmat okozó elemet. Amikor a víz eljut a
maximális forráspontra, a kávé kiengedi legjobb aromáját és
zamatát.
Tanulság:
Ne hagyd magad legyőzni! Emelkedj sorsod fölé és az élet
kegyetlenségei csupán megfelelő alkalmakká válnak!
forrás: internet

Anyák napja
Egy szál virág, mellyel e napon kicsik és felnőttek az
édesanyjukat köszöntik. Nem mondunk szónoklatokat, hiszen az
életünkre mondott "igent" szavakkal megköszönni úgy sem lehet.
Ebbe
az egy
szál virágba
Ezzel
köszöntjük
ez teszünk bele köszönetet, hálát, szeretetet.
Az anyai szív sem vár többet, hiszen az élet minden napjain az
anyaság annyi ajándékát kapta már, hogy ő maga mond
köszönetet. Hálás szívvel tekint Teremtőjére, aki az Élethez
társának hívta, aki erőt és bölcsességet adott anyaságához. Ő
köszön meg Istenének minden szép percet, minden küzdelmes
pillanatot és azt a kegyelmet, mely által testben és lélekben
anyává tette őt a Mindenható. Hálát ad mindezen ajándékért, az
áldásért, és az isteni gondoskodásért, de már a következő
pillanatban az imájában legfőbb kérését említi:
"Te vigyázz Istenem a gyerekeimre –
amikor ma vagy holnap én nem
lehetek mellettük. Te óvjad lépteiket,
és te adj tanácsot nekik! Rád bízom
őket, hiszen te is rám merted bízni
gyermekségüket. Vigyázz rájuk,
oltalmazd őket! Ha majd már egyedül
járják mindennapjukat, segíts
nekik, hogy megmaradjanak azon az
úton, amelyen Te és mi elindítottuk őket.
Adj nekik, kérlek, maradandó hitet,
találjanak őszinte szeretetre, és hálás
szívvel mondjanak igent arra, amit
rájuk bízol.
Köszönöm neked."
Köszöntjük ezen a szép napon az
édesanyákat!

Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia, Tab
Plébános: Sifter Gergely
Telefonszám: 06- 84/ 321- 808
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
(mobil-telefonszám a Temetkezési Vállalkozónál megtalálható).
Szentmisék rendje:
Hétfő, Kedd:
Tab 1800 óra
Szerda:
Tab
800 óra
Csütörtök:
Tab 1800 óra
Péntek:
Tab 1800 óra
Szombat:
Tab
700 óra
Páratlan héten szombaton: Megyer 1800 óra
Vasárnap:
Tab
1100 óra és 1800 óra
Páros héten vasárnap:
Sérsekszőlős 800 óra
Zala:
930 óra
Páratlan héten vasárnap: Lulla
8 00 óra
Torvaj
930 óra
Minden hónap első vasárnap: Bábony 15 00 óra

