IV. évf. 1. szám

2015. január 4.

Tabi Öröm-Hírmondó
Zsoltár: Az Ige emberré lett, * és itt élt közöttünk.
Hirdetések

Higgy, bízz, érd el a céljaid!

A tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus
Plébánia
és avolt,
hozzá
tartozó
fíliákazheti
Egyszer
volt, hol nem
élt egy
ember valahol
erdőlapja
szélén.

Január 4-én, vasárnap a sérsekszőlősi és a zalai templomok
felújítására adjuk adományainkat.
Január 6-a, kedd Urunk megjelenésének főünnepe, Parancsolt
Ünnep. Szentmisén való részvétel bűn terhe alatt kötelező.
Szentmise lesz a plébániatemplomban 1800 órakor.
Egyházközségünkben megrendezzük a II. Egyházi bálunkat.
A bál bevételét templomaink felújítására ajánljuk fel,
természetesen a községekből és a plébániatemplomból érkezettek
arányában. A tavalyi nagy érdeklődésre való tekintettel mindenkit
kérek, hogy időben jelentkezzen a kellemetlenségek elkerülése
végett. A bál időpontja február 7-e, szombat, helye az
önkormányzati iskola ebédlője. A belépő ára 4000 Ft/fő, amely
tartalmazza a vacsora árát is. Támogatói jegy vásárolható
2000 Ft/fő áron. Jegyek kaphatók január 25-ig a fíliákban az
egyházközségi képviselőknél, illetve Hajduné Kocza Veránál a
bútorboltban, valamint a sekrestyében és a plébánián.
Aki szeretne a jövő évben szentmisét mondatni, az jelezze az
időpontot minél előbb. Szentmisét mondathatunk élő és meghalt
szeretteinkért. Ne feledkezzünk meg róluk, számukra ez lehet a
legnagyobb ajándék, amely által segíthetünk rajtuk, hogy
üdvösségre jussanak.
Akik feliratkoztak, hogy a jövő évre is kérnek Keresztény Élet
illetve Új Ember újságokat, szíveskedjenek befizetni az
előfizetési díjat január 26-ig a sekrestyében. A Keresztény Élet
újság ára 9360 Ft/év. Az Új Ember újság ára ettől az évtől
12400 Ft, mert tavasztól új, színes küllemmel jelenik meg.
Sifter Gergő plébános
Újévi köszöntő
B orongós napok tűnjetek tova,
O kkal szomorú ne legyél soha.
L épteid kísérje töretlen szerencse,
D erűs percek rajzoljanak mosolyt a szemedre.
O szoljanak el az óévnek sötét árnyai.
G úzsból szabaduljanak a képzelet szárnyai.
Ú j évet hozzon a nesztelen iramló idő,
J öjjön már a rég várt, csodálatos jövő.
É vek, ha múltok, ha elszálltok napok,
V idámságot, örömet számolatlan adjatok.
E lfusson most az óévnek malaca,
T öbbé ne legyen senkinek panasza.
K erüljön betegség, bánat messzire,
Í rmagjuk is vesszen mind a semmibe.
V ágyaid sorra valóra váljanak,
Á lnok szavak többé ne bántsanak.
N övekedjen az igaz barátok tábora,
O kosan élj, ne legyél ostoba.
K ívánom neked, legyen 365 szép ünneped!
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Annyira szegény volt, hogy nem tudott már a családjának sem
enni adni, így hát elindult vadászni. A vállán a régi puskája, és a
táskájában az utolsó 3 golyó hozzá. Amint sétált, megpillantott
egy nyulat. Abban a pillanatban megtöltötte puskáját, és lőtt.
Elhibázta! A nyúl elszaladt, így hát bandukolt tovább. Kis idő
elteltével észrevett egy mókust a fa tövében. Rálőtt, de újfent célt
tévesztett. A mókus elmenekült. Egyetlen töltényével hátra,
tovább folytatta útját az ember. Néhány óra séta után meglátott
egy fácánt az egyik fa ágán. Mivel csak egyetlen golyója maradt,
így hát óvatosan felemelte a puskáját, amikor egy hangot hallott.
„Először imádkozz, és higgy bennem! Majd tartsd a cél felé a
puskád.” Ebben a pillanatban feltűnt a látómezejében egy szarvas.
A puska csövét levéve a fácánról, célba vette a több hússal
kecsegtető állatot. Óvatos célzás és méregetés után sziszegés
ütötte meg a fülét. Lenézett a lábához és egy hatalmas mérges
kígyót vett észre közvetlen maga mellett. Átgondolva helyzetét,
hogy mentse életét, a puskát a fenevadra fogta. Majd a hang újra
megszólalt. „Először imádkozz, és higgy bennem! Majd tartsd az
eredeti célra, a fácánra a puskád!”
Az ember úgy döntött, hogy hallgatni fog a hangra a fejében, így
hát elmormolt magában egy imát és bízott benne, hogy nem esik
bántódása, ha a madárra lő. Cél, tűz! A golyó keresztülment a
fácánon, abból kicsapódva és a fáról lepattanva eltalálta a
szarvast, ami a madárhoz hasonlóan holtan esett össze. A puska
hatalmas ütése nyomán az emberünk hátralépett egyet, egyenest a
kígyó fejére. Mire észbe kapott, csak azt látta, hogy a fácán, a
szarvas és a kígyó is halott. Felnézett az égre és köszönetet
mondott. Volt mit ennie a családjának, és az élete is
megmenekült.
A történet tanulsága:
Imádkozz, és higgy mindig, mielőtt bármit csinálsz. Tartsd szem
előtt a nagy céljaidat, valósítsd meg őket, és bízz Istenben! Soha
ne hagyd, hogy a rosszakarók meggátoljanak abban, amiben
hiszel, amit el szeretnél érni! Küzdj, harcolj, higgy és bízz!
forrás: internet

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
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
15 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.

