III. évf. 17. szám

2014. április 27.

Tabi Öröm-Hírmondó
Zsoltár: Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, * mivel irgalma örökké megmarad.
Ünnepek, emlékA
natabi
pok:

Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia
és avízhozzá tartozó fíliák heti lapja
Egy pohár

Vasárnap (április 27.):

Húsvét 2. vasárnapja az
Isteni Irgalmasság vasárnapja

Péntek (május 2.) :

Szent Atanáz püspök és egyháztanító

Szombat (május 3.):

Szent Fülöp és Szent Jakab apostolok

Hirdetések
Április 29-én, kedden 1700 órára hívom a bérmálkozók szüleit
a tabi plébániatemplomba szülői értekezletre! Megjelenésükre
feltétlen számítok! A bérmálás időpontja: május 17-e, szombat
délután 1600 óra. A szentséget Balás Béla megyéspüspök atya
szolgáltatja ki fiataljainknak.
Május a Szűzanya hónapja, az esti szentmisék (hétfő, kedd,
csütörtök, péntek, és vasárnap) előtt 1730 órától májusi litániát
imádkozunk. Szeretettel hívom és várom a Testvéreket!
Május
2-án
(péntek-hosszú
hétvége)
egyházközségi
zarándoklatra indulunk Szombathely - Mariazell útvonalon.
Program: indulás reggel 515-kor a Galéria elől, Szombathelyen
megtekintjük a Székesegyházat, majd sétálunk a város főterén
és továbbutazunk Mariazellbe. 14 órakor lesz a szentmise, ami
után keresztutat járunk. Ezt szabad program követi. Kérem a
Testvéreket, hogy pontosan érkezzünk meg.
Május 4-én, vasárnap első vasárnap, a 11 órás szentmise
keretében köszöntjük az édesanyákat.
Május 4-én Bábonyban délután 1500 órakor kezdődik a szentmise.
1700 órától szentségimádást tartunk a tabi plébániatemplomban,
utána 1800 órától szentmise lesz.
Egyházközségi zarándoklatot hirdetek Lengyelországba július
16-19. között. Indulás kora reggel, folyamatos utazás rövid
pihenőkkel Lengyelországba. II. János Pál pápa szülőhelyén,
Wadovicében megtekintjük a szent pápa emlékére berendezett
kiállítást, a szülőházát, majd szentmise. Vacsora, szállás
Krakkóban. 2. nap: reggeli után, délelőtt Lagiewniky-Isteni
irgalmasság Bazilika, ahol Fausztina nővér kultuszával
ismerkedünk, imádkozunk a sírjánál, szentmise a magyar
kápolnában, majd városnézés Krakkóban (várnegyed, óváros).
Késő délután látogatás a világon egyedülálló Wieliczkai
Sóbányában. Vacsora, szállás. 3. nap: reggelit követően
Czestochovába utazunk, amely Lengyelország legnagyobb
zarándokközpontja, ismerkedés a kegyhellyel, a pálos rend
történetével, szentmise. Szállás Zakopaneban, a lengyel Tátra
fővárosában, vacsora. 4. nap: reggeli, majd szentmise a Hála
templomában (II. János Pál ellen elkövetett merénylet után
építették), mely a legszebb épülete Zakopanénak, séta a Gurál
piacon, azután hazautazás rövid pihenőkkel. Érkezés a késő esti
órákban. Részvételi díj: 55.000 Ft/fő A részvételi díj tartalmazza
az autóbuszközlekedést, idegenvezetést, szállást 3 éjszakára
félpanzióval, 2-3 ágyas szállodai szobákban. A részvételi díj nem
tartalmazza a BBP biztosítást, belépődíjakat (kb. 70 PLN).
Jelentkezési határidő: 2014. június 15. Jelentkezni lehet: a
sekrestyében és a plébánián!
Sifter Gergő plébános
Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia – Tab
8660 Tab Petőfi S. u 9/a., 84/321-808
www.tabiplebania.hu, tab.plebania@gmail.com

Egy pszichológus a teremben járkált, miközben stressz kezelést
oktatott a közönségnek. Amikor felemelt egy poharat, mindenki a
megszokott "félig üres vagy félig teli?" kérdésre számított.
Ehelyett mosolyogva azt kérdezte:
Milyen nehéz ez a pohár víz?
A válaszok 2 dekagrammtól fél kilóig terjedtek. A pszichológus
azonban így válaszolt: A tényleges súly nem lényeges. Attól függ,
milyen hosszan tartom a kezemben. Ha csak egy percig tartom, az
nem probléma. Ha egy órán át tartom, megfájdul a karom. Ha egy
napig tartom, a karom elzsibbad és megbénul. Egyik esetben sem
változik a pohár víz súlya, de minél tovább tartom, annál nehezebb
lesz. Majd így folytatta: Az életben a stressz és az aggodalom
olyan, mint ez a pohár víz. Gondolj rájuk egy kis ideig, és semmi
sem történik.
Gondolj rájuk egy kicsit hosszabban, és elkezdenek fájni. És ha
egész nap rájuk gondolsz, megbénulsz, képtelen leszel bármit is
csinálni.
Nagyon fontos, hogy tudd elengedni a problémáidat. Este minél
előbb tedd le minden terhedet. Ne cipeld őket tovább az estébe és
az éjszakába! Ne felejtsd el letenni a poharat!
forrás: internet

Szüntelen szemlélődés
Nem elég egyszer megpillantani Isten csodás művét,
hanem szüntelenül kell szemlélni,
és
merni
is
kell
ráhagyatkozni
a
mindennapok
egyformaságában.
Végső soron nem is az a fontos,
hogy hol tartok az úton: messze vagyok-e még a céltól,
vagy már ott állok az Ígéret földjének kapujában,
hanem hogy hogyan gondolkodom arról, amit Isten készít
nekem.
Barsi Balázs

Római Katolikus Plébánia Hivatal Tab
Plébános: Sifter Gergely
Telefonszám: 06- 84/ 321- 808
Tab, Petőfi Sándor utca 9/a
Hivatali órák: csütörtök: 16 - 1730
szombat: 9 – 10
Keresztelés: szombat: 10 óra
Temetés bejelentése: bármikor lehetséges
(mobil-telefonszám a Temetkezési Vállalkozónál megtalálható).
Szentmisék rendje:
Hétfő:
Tab 18 óra
Kedd:
Tab 18 óra
Szerda:
Tab
8 óra
Csütörtök: Tab 18 óra
Péntek:
Tab 18 óra
Szombat:
Tab
7 óra
Megyer
18 óra (kéthetente)
Vasárnap: Lulla vagy Sérsekszőlős: 8 óra
Tab:
11 óra és 18 óra
Torvaj vagy Zala:
930 óra
Bábony
15 óra (első vasárnap)
Egyházi adó befizetése:
A Plébánia Hivatalban a hivatali időben vagy a sekrestyében.

