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Tabi Öröm-Hírmondó
Zsoltár: Urunk, édes Istenünk,*mennyire jó vagy hozzánk!
A higgadtság
tíz parancsolata
A tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus
Plébánia
és a hozzá tartozó fíliák heti lapja

Ünnepek, emléknapok:
Kedd (július 22.):
Szent Mária Magdolna emléknapja
Szerda (július 23.):
Szent Brigitta szerzetesnő,
Európa Társvédőszentje ünnepe
Csütörtök (július 24.): Árpád-házi Szent Kinga szűz emléknapja
Péntek (július 25.):
Szent Jakab apostol ünnepe
Szombat (július 26.):
Szent Joakim és Szent Anna,
a Boldogságos Szűz Mária szüleinek emléknapja

Hirdetések
A zalai templom búcsúnapja július 27-én, vasárnap lesz,
amelyet a fél 10 órakor kezdődő szentmise keretében
ünneplünk. A szokott feltételekkel teljes búcsú nyerhető. (Tiszta
lélek, szentáldozás és imádság a Szentatya szándékára.)
Előre hirdetem, hogy július 27-én, vasárnap Szent Kristóf (az
utazók védőszentje) ünnepéhez kötődően a 11 órás szentmise
után gépjárműmegáldást végzünk! Szeretettel hívom az
autóval, motorkerékpárral és biciklivel közlekedő minden
Testvéremet!
Kérem a kedves Testvéreket, hogy támogassák a plébániai
táborunkat. Amennyiben lehetőségük van, szívesen fogadunk
zöldségféléket, burgonyát, hagymát, lekvárt, gyümölcsöt és mézet,
amelyet leadhatnak a szentmisék előtt és után a sekrestyében,
legkésőbb 27-én vasárnapig. Gyermekeink nevében is hálásan
köszönöm.
Augusztus 16-án ünnepeljük a zalai templom 260 éves
évfordulóját, amelyre nagyszabású ünnepséggel készülünk.
Délután 2 órakor kezdődik majd az ünnepi szentmise.
Sifter Gergő plébános

A sánta róka és a tigris
Egy ember az erdőn ballagott keresztül. Egyszer csak
megpillantott egy rókát, amelyiknek hiányzott az egyik lába. A
férfinak az a kérdés motoszkált a fejében, hogy vajon hogyan
maradt a róka életben? Aztán megpillantott egy tigrist, elejtett
zsákmányával a szájában. A tigris teleette magát, s a maradékot
hagyta, hogy a róka elfogyassza. A rókát Isten ugyanezen a
tigrisen keresztül táplálta másnap is. Az ember ámulatba esett Isten
jóságától.
Nyomban el is határozta, hogy ő is meghúzza magát egy sarokban,
és teljesen az Úrra bízza magát, aki majd gondoskodik minden
szükségletéről. Úgy is tett, de hosszú ideig semmi sem történt. A
szerencsétlen már majdnem halálán volt, amikor egyik napon
hangot hallott: - Ó, te tévelygő, nyisd ki a szemed, és pillantsd
meg az Igazságot! Ne a sánta rókát utánozd, a tigris példáját
kövesd!
forrás: internet
Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia – Tab
8660 Tab Petőfi S. u 9/a., 84/321-808
www.tabiplebania.hu, tab.plebania@gmail.com

1. Csak a mai napon igyekszem elérni, hogy ne akarjam egyszerre
megoldani életem összes problémáját.
2. Csak a mai napon senkit sem akarok kritizálni, kijavítani vagy
1
megjavítani,
- csakis magamat.
3. Csak ma akarok igazán boldog lenni, hogy másoknak, s az
egész világ boldogságára lehessek.
4. Csak a mai napon akarok alkalmazkodni a körülményekhez
anélkül, hogy a körülményeket változtatnám meg kívánságom
szerint.
5. Csak ma ügyelek arra, hogy tíz percet olyan olvasmányra
fordítsak, ami saját lelki életemhez szükséges.
6. Csak ma teszek valami olyan jót, amihez semmi kedvem sincs de nem mondom el senkinek.
7. Csak ma figyelek nagyon arra, hogy - ha bántanak, - senki se
vegye észre rajtam.
8. Csak a mai napon akarok pontos terv szerint élni, amiben se
hajsza, se határozatlanság nincsen.
9. Csak ma akarok szilárdan hinni az isteni gondviselésben, amely
vezet engem - még ha a körülmények az ellenkezőjét igazolják is.
10. Csak a mai napon nem szabad aggodalmaskodnom, hinnem
kell minden szépben és jóban és gondolnom se szabad olyasmire,
ami elkedvetleníthetne.
forrás: internet
Simon András: Szeretetközelben
A hit
egyfajta bizonyosság,
amely azonban nélkülöz
minden magabiztosságot,
hiszen nem a kézzelfogható anyagban, hanem
a „megfoghatatlan” Istenben gyökerezik.

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
7 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)
Kórházban lévő beteghez lelkipásztor az alábbi számokon hívható:
06- 84- 310- 484 (Siófok) 06- 82- 512- 394 (Kaposvár)

Egyházi adó befizetése:
A Plébánia Hivatalban a hivatali időben vagy a sekrestyében.
Imacsoport: 2014. július 22., kedd. 1830

