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Tabi Öröm-Hírmondó
Zsoltár: Ezt a napot az Úristen adta: * örvendjünk és vigadjunk rajta.
Hirdetések

tartozzon,
mert ő azés
én anyájamnak
tagja, és az
lesz örökké.
Itt a én
A tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus
Plébánia
hozzá tartozó
fíliák
heti lapja

Április 6-án, húsvéthétfőn 800 órától Megyeren, 930 órától
Zalán, 1100 órakor a plébániatemplomban, és délután 1500
órakor Sérsekszőlősön lesznek a szentmisék.
Sok szeretettel várom minden kedves testvérünket, különösen a
lányokat, asszonyokat húsvét hétfőn szentmisére és az azt követő
nagy locsolkodásra. A hímes tojást senki se felejtse otthon!
Április 11-én, szombaton a megyeri templomban lesz
szentmise 1800 órakor.
Hálásan köszönöm azok munkáját, akik az ünnepi liturgiák
alatt a segítségemre voltak. Külön köszönöm kántor úr és a
kórus, a sekrestyés és a gyerekek segítségét. Megköszönöm Dr.
Takács Lajos ny. plébános atyának, hogy az ünnepi
előkészületben olyan sokat segített, idős-beteg testvéreinket
látogatta a falvakban, és a gyóntatásban is nagy segítségemre
volt.
Köszönöm a hívek szép számú részvételét a Szent Háromnapban,
hogy átélhettük együtt hitünk mélységét, a feltámadt Krisztus
örömét és békéjét.
Egyházközségi zarándoklatot hirdetek május 9–14-ig San
Giovanni Rotondo-Pompei-Róma útvonalon. Jelentkezni április
5-ig lehet, 200 euro előleg befizetésével, a sekrestyében vagy a
plébánián. Még kb. 10 szabad hely van. Részletek a faliújságon
és a plébánia honlapján találhatóak.
Kedves Testvérek, ne felejtsenek el rendelkezni személyi
jövedelemadójuk 2 x 1 %-áról. Az egyik 1%-ot a Magyar
Katolikus Egyház támogatására javasoljuk, melynek technikai
száma 0011.
Sifter Gergő plébános

A szív
Holnap reggel - kezdte a sebész, - ki fogom nyitni a szívedet. - Ott
fogod találni Jézust - vágott közbe a fiú. A sebész bosszankodva
felnézett. - Fel fogom vágni a szívedet, hogy lássam, mennyi
károsodás történt. - De amikor felnyitod a szívemet, Jézust fogod
ott találni - mondta a fiú. A sebész a szülőkre tekintett, akik
csendben ültek. - Miután látom, hogy mennyi károsodás történt,
vissza fogom varrni a szívedet és a mellkasodat, és eltervezem, mi
a következő lépés. - De ott fogod találni Jézust a szívemben. A
Biblia azt mondja, hogy Ő ott él. Minden zsoltár azt zengi, hogy
Ő ott él. Ott fogod találni Őt az én szívemben. A sebésznek elege
volt: - Majd megmondom neked, mit fogok találni a szívedben!
Sérült izmokat, gyenge vérellátást, és elvékonyodott érfalakat
fogok találni. Ezután el fogom tervezni, hogy tudlak
meggyógyítani. - Jézust is ott fogod találni, Ő ott él - mondta a
fiú. A sebész elment. Leült az irodájában, és magnószalagra vette
a műtéttel kapcsolatos megjegyzéseit, gondolatait, sérült főütőér,
sérült tüdőbe vezető erek, elterjedt izomsorvadás. Nincs remény a
szívátültetésre, nincs remény a gyógyításra, kezelésre. Terápia:
fájdalomcsillapítók és ágyban feküdni. Prognózis: itt kis szünetet
tartott, egy éven belüli halál. Megállította a magnót, de még volt
mit mondania. - Miért?? - kérdezte hangosan. - Miért tetted ezt???
Te juttattad őt ide! Te okoztad neki ezt a gyötrelmet és Te
kárhoztattad őt korai halálra!! Miért? Az Úr így válaszolt: -A fiú
az Én bárányom, nem terveztem, hogy sokáig a te nyájadhoz
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nyájamban nem lesz fájdalom, olyan jólétben lesz része, amit te el
sem tudsz képzelni. Szülei egy napon találkozni fognak vele, ők is
megismerik a békességet, és az én nyájam gyarapodni fog.
A sebész, forró könnyeket hullajtott, de ingerültsége meg ennél is
hevesebb volt. - Te teremtetted ezt a fiút, Te teremtetted ezt a
szívet!!! Meg fog halni hónapokon belül. Miért??? Az Úr
válaszolt: - A fiú az Én bárányom, vissza fog térni az én
nyájamhoz, amint elvégezte küldetését. Én nem azért küldtem az
én bárányomat a nyájadba, hogy elveszítsem, hanem azért, hogy
egy másik elveszett bárányt megmentsen. Az orvos megértette,
őróla van szó, már potyogtak a könnyei. A sebész odaült a fiú ágya
szélére, a szülők vele szemben ültek. Akkor felébredt és suttogva
kérdezte: - Kinyitottad a szívemet??? – Igen - mondta a sebész. Mit találtál? - kérdezte a fiú. - Megtaláltam Jézust!- felelte az
orvos.
forrás: internet

Könyörgés Húsvéthoz
Húsvét!
Ragyogd be nagypénteki gyászunk,
hogy ne fájjon az emberek romlása,
hogy legyen minden sírba betett szívnek
csodálatos, nagy, szent feltámadása!
Húsvét!
Hirdesd, hogy nem hal meg a lélek,
nem sínylődik a poklok kapujában,
ha elfogadja Urának a Mestert
egy csodálatos, szent feltámadásban!
Húsvét!
Támaszd fel mindazt, aki meghalt,
holt szívvel bolyong, keresvén a tájat,
ahol megsebzett, megkínzott szívére
nagypéntek után húsvét üdvre árad.

Kárász Izabella

Római Katolikus Plébánia Hivatal Tab
Plébános: Sifter Gergely
Telefonszám: 06- 84/ 321- 808
Tab, Petőfi Sándor utca 9/a
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, péntek: Tab 1800 óra
Szombat:
Tab
700 óra
Páros héten szombaton:
Megyer
1500 óra
00
Vasárnap:
Tab
11 óra és 1800 óra
Páratlan héten vasárnap: Sérsekszőlős 800 óra
Zala:
930 óra
Páros héten vasárnap:
Lulla
800 óra
Torvaj
930 óra
Minden hónap első vasárnap: Bábony 1500 óra
Egyházi adó befizetése:
A Plébánia Hivatalban a hivatali időben vagy a sekrestyében.

