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Tabi Öröm-Hírmondó
Zsoltár: Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, * mivel irgalma örökké megmarad.
Ne féljetek!

Hirdetésekés a hozzá tartozó fíliák heti lapja
A tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia

A félelem a gonosz lélek legfőbb fegyvere, ezzel operál, ezzel
bénít meg bennünket, éri el aljas piszkos céljait! A gonosz lélek
meg van győződve, hogy Isten rossz világot teremtett, és szeretné
velünk is elhitetni, hogy értelmetlen az életünk, eleve kudarcra
ítélt minden erőfeszítésünk és ezért ijesztget. Szeretné, ha félve,
remegve az útszélére húzódnánk és feladnánk Isten országának
építésében nekünk szánt feladatot! Sajnos sokaknál eredményesen
dolgozik, ezért van annyi félénk, rezignált, depressziótól
megzavart ember e világon! Sokaknál a jelszó: az ajtót magamra
zárom, fegyvert szerzek! Döbbenetes, de ma a világban a
legnagyobb úr a félelem, ez rángat mindent, hihetetlen összegeket
költenek az emberek a biztonságukra, zárakra, fegyverekre, és
megelőző csapásokon törik a fejüket!
A húsvét hétfői evangéliumban az angyalok is, de maga Jézus
Krisztus is, arra bíztat, hogy NE FÉLJÜNK! Ha még közvetlen
nagycsütörtök, nagypéntek után sem kell félnünk, akkor
gondolkozzunk el azon e csendes ünnepi napon, hogy mennyire
engedjük gyökeret verni életünkbe a félelmet! Mennyi jó, szent,
szép, igaz dolog nem valósult meg csak azért, mert félünk,
gyámoltalanok, gyávák vagyunk?
Isten szolgái, bár érzik gyengeségeiket, mindig bátrak, mernek
vállalkozni, neki menni azoknak a sokszor nagyon nehéz
feladatoknak, mit jóságos Uruk rájuk bízott! Tanulmányaim
alapján bátran állíthatom, hogy félénk, ijedős szent nincs! Az, kit
Isten Lelke vezet, az bízik a mennyei Atya által teremtett
világban, tudja, hogy Isten selejtet nem teremt, és ha ideig - óráig ,
itt - ott uralkodik is a gonosz, neki akkor sem kell félnie, mert
nincs az az erő, ami őt letérítheti a szeretet útjáról. Márpedig a
szeretet képes győzni még a Golgotán is, sivár nagypéntekekben
is! A szent nem legyőzni akarja a rosszat, hanem szeretni, mert
tudja, hogy a jég a napfénytől olvad, a gonoszság pedig a szeretet
tüzében átalakul, s akárcsak a vízzé olvadt jég, meg fogja öntözni,
éltetni fogja azt, mit fagypáncéljával szorongatott. Az a szent, aki
hisz a szeretet végső győzelmében, eszével nem biztos, hogy látja
a szeretet diadalát, de hiszi, hogy az a jóság, irgalom, amit
Teremtője a szívébe csepegtetett, elégséges ahhoz, hogy mint a
kovász átjárja a széteső környezetét és életadó kenyérré kelessze
azt. A szeretet útja, a szentek útja meredek, s nem a félénkek,
hanem az Isten kezébe kapaszkodó bátrak járnak rajta! Merj
nekilendülni! Mesterünk, mind a jó edző, apró falatokban adja a
lelkedet tápláló, akaratodat erősítő feladatokat, és minden jól
végzett próba bátrabbá, erősebbé tesz téged! Így a következő
feladattal már nem a tegnapi bágyadt éned, hanem a mában
diadalmaskodó, reményből leckét kapott, bátrabb éned fog
szembe nézni, megküzdeni. Utad a csendes csodák útja lesz, s így
egyfelől az oldaladon harcoló Teremtőd hatalmát látva alázattal
térdre rogysz, másfelől lassan megérted, hogy félelem nélkül
átadhatod magadat újabb, még nagyobb feladatokra. Mert aki
néven szólított s meghívott, elég hatalmas ahhoz, hogy a jó
munkát, mit benned s veled elkezdett, jó végre vigye!
Imádkozom, hogy ne a félelem lelke uralja Egyházunkat, hanem
az a bátorság lelke, mely Ferenc pápát közénk hozta és vezeti őt,
mint a világ elsőszámú reményt, diadalmas jövőt hirdető csodás
lelkipásztoraként.
Szeretettel, Böjte Csaba testvér
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Az egyházközségi zarándoklatra jelentkezőket kérem, hogy
április végéig szíveskedjenek befizetni a zarándoklat teljes
összegét, a sekrestyében vagy a plébánián. Részletek a faliújságon
és a plébánia honlapján találhatóak.
Május 3-án, vasárnap a 1100 órakor kezdődő szentmise keretében
tartjuk az elsőáldozást. Kérem a Testvéreket, imádkozzanak és
ünnepeljenek velünk együtt.
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

Faustina nővér

Helena
Kowalska
1905.
augusztus
25-én
született
Lengyelországban. Gyerekkorától kezdve vallásos lelkület
jellemezte. 1925-ben Varsóban belépett az Irgalmasság Anyjáról
nevezett kongregációba. A rendben a Faustina Maria nővér nevet
kapta. Újoncidejét Krakkóban töltötte, és itt tette le örök
fogadalmát.
Egész
életében
következetesen
törekedett
együttműködni Jézussal a lelkek megmentése ügyében. Fausztina
nővér felajánlotta életét a bűnösökért, a lelkek megmentéséért.
Élete utolsó éveiben megerősödtek lelki és fizikai szenvedései,
előrehaladott állapotba került tuberkulózisa is. 1938. október 5-én,
alig harminchárom évesen halt meg. A Szentatya 1993. április 18án boldoggá-, 2000. április 30-án pedig szentté avatta Fausztina
nővért, s kihirdette az Isteni Irgalmasság ünnepét a húsvét utáni
első vasárnapra, az egész világra. Erre az egyszerű, de Istent
határtalanul szerető szerzetesnőre az úr Jézus olyan feladatot
bízott, ami az egész világnak szól: az Irgalmasság üzenetét.
forrás: internet

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.
Keresztelés: szombat: 10 óra
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
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.

