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Tabi Öröm-Hírmondó
Zsoltár: Megnyitod kezedet Istenem*és táplálsz minket.
Ünnepek, emléA
knatabi
pok: Utolsó
Hétfő (augusztus 4.):
Szerda (augusztus 6.):
Péntek (augusztus 8.):
Szombat (augusztus 9.):

Hirdetések
Vacsora Római Katolikus
Plébánia
a hozzáa tartozó
fíliáka heti
Augusztus
10-én, ésvasárnap
sérsekszőlősi,
zalailapja
és a

Vianney Szent János áldozópap
emléknapja
Urunk Színeváltozása ünnepe
Szent Domonkos áldozópap
emléknapja
A keresztről nevezett Szent Teréz
Benedikta (Edith Stein) szűz és vértanú
Európa társvédőszentje ünnepe

Ha megdobnak kővel
Egy férfi éveken keresztül gyűjtött egy új Mercedesre. Végül a
 látni!
sok munka és félre tett pénz meghozta a várva várt pillanatot.
Nagy örömmel és izgalommal hajtott hazafelé, hogy családjának
és barátainak is megmutathassa az új „álomautót". Útközben
megállt, hogy betérjen az egyik barátjához. Könnyedén talált egy
helyet, ahova beparkolhat, és rükvercbe tette az autót. Nagy
lendülettel elkezdett tolatni, mire halotta, hogy egy kő koppan az
új autóján. Hirtelen lefékezett és kiszállt. Látta, hogy egy kisfiú
dobta meg a kocsiját, ezzel máris megsérült a gyönyörű fényezés.
A férfi kikelve önmagából, így kezdett el üvöltözni:
„Te normális vagy kölyök? Nincs neked eszed? Ha majd jól
elverlek, el fog menni a kedved az ilyen őrültségektől, hogy
mások kocsiját kővel dobáld!"
„Bácsi kérem, ne haragudjon!" - válaszolta a fiú.
A férfit annyira elöntötte a düh, hogy nem is figyelte mi van
körülötte.
De a fiúcska így folytatta:
„Elnézést, nem tehettem mást! Túl messze voltam öntől, hogy
meghallja a hangomat. Csak így állíthattam meg, hogy ne tolasson
tovább."
És ekkor látta meg a férfi, hogy a kocsija mögött egy tolószékkel
felborult gyerek van.
„Ő a testvérem és egyedül előre ment a tolószékkel. De túl
gyorsan gurult és a járda szélén felborult, pont az ön kocsija
mögé. Muszáj voltam megdobni, hogy megállítsam magát."
Ekkor a férfi nagyon elszégyellte magát, és segített visszatenni a
fiút a tolókocsiba.
Az eset után a kocsin soha nem csináltatta meg a fényezést. Az
megmaradt emlékeztetőnek, hogy ha megdobnak kővel, talán
azért van, hogy a figyelmünket felkeltsék, nehogy valami nagy
bajt csináljunk.
Jézus halk szelíd hangon szól a mi szívünkhöz és lelkünkhöz.
Néha nincs időnk meghallani, vagy túl elfoglaltak vagyunk, hogy
figyeljünk Őrá. Néha meg kell, hogy dobjanak kővel ahhoz, hogy
körülnézzünk, mi is folyik az életünk körül, kik vesznek körül
minket, milyen döntéseket hozunk, mi az, amit éppen véghez
akarunk vinni, stb.
Ez a te döntésed: figyelsz a halk szelíd hangra, vagy megvárod
míg megdobnak kővel?
forrás: internet

plébániatemplom felújítására és szépítésére adjuk adományainkat.
Augusztus 3-a, elsővasárnap, szentmise lesz délután 3 órakor a
Bábonyi kápolnában, majd 1700 órától szentségimádást
tartunk Magyarország, egyházmegyénk, egyházközségeink lelki
megújulásáért. 1800 órakor pedig szentmise lesz.
Hálásan köszönöm meg mindazok munkáját, akik a táborunk
szervezésében és lebonyolításában kivették részüket! Egész
heti áldozatos munkájukat a Jó Isten jutalmazza meg
százszorosan! Tartalmas szép napokat tölthettünk együtt,
amelyért elsődleges hála a Jó Istené!
Augusztus 14-én az előző évekhez hasonlóan virrasztást
tartunk Tabon a templomban, hazánkért! 2000 órakor
Szentségkitétel, éjfélkor pedig szentségi áldással Szentségeltétel.
Szeretettel hívom és várom a testvéreket, nem csak a Rózsafüzér
társulat tagjait. Hiszen, van miért, és ki(k)ért imádkoznunk.
Augusztus 15-én Szűz Mária mennybevételének főünnepe lesz,
ismert nevén Nagyboldogasszony napja. PARANCSOLT
ÜNNEP, A SZENTMISÉN VALÓ RÉSZVÉTEL BŰN
TERHE ALATT KÖTELEZŐ! Egyetlen olyan parancsolt
ünnepünk, amely nem munkaszüneti napra esik. Most kell
megmutatnunk, mennyire vagyunk katolikusok. Úgy intézzük
dolgainkat, hogy a munka mellett is családunk minden tagja
részt tudjon venni az este 6 órakor kezdődő szentmisén.
Augusztus 16-án ünnepeljük a zalai templom 250 éves
évfordulóját, amelyre nagyszabású ünnepséggel készülünk. 1400
órakor kezdődik majd az ünnepi szentmise, amelyen a Kaposvári
Helyőrségi Zenekar adja a zenei szolgálatot. Ezt követően pedig
az általuk adott koncerten vehetünk részt.
Sifter Gergő plébános

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)

Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia – Tab
8660 Tab Petőfi S. u 9/a., 84/321-808
www.tabiplebania.hu, tab.plebania@gmail.com

Egyházi adó befizetése:
A Plébánia Hivatalban a hivatali időben vagy a sekrestyében.
Imacsoport: 2014. augusztus 5., kedd. 1830

