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Tabi Öröm-Hírmondó
tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia és a hozzá tartozó fíliák heti lapja
Zsoltár: Életünknek minden napját * Isten áldása kísérje.
Hirdetések

Ünnepek, emléknapok
Szerda (október 7.):
Csütörtök (október 8.):

Rózsafüzér királynője, emléknap
Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya,
Magyarország főpátronájának főünnepe

Ima Rózsafüzér Királynéjához
Rózsafüzér Királynéja,
Szentolvasó minden szeme,
sajgó szívek gyógyítója,
reményünknek igazgyöngye!
most hozzád imádkozunk.
Te megértő vagy, Szent Anyánk,
Légy Fiadnál szószólónk!
palástodat borítsd ránk!
Kölcsönözd hű lelkületed,
alázatod, szelídséged!
Szent Jegyesed küldjed el!
Jó Atyánkkal békíts meg!
Ámen

Pozsonyi Ágnes

A kovács
Egy fiatalember jelentkezett állásra egy nyomtatással foglalkozó
nagy cégnél. Már túl volt az első meghallgatáson és most az
igazgatóval kellett találkoznia. Az igazgató átnézte a róla szóló
jegyzetet, amely kiváló volt. Majd megkérdezte:- Volt-e
ösztöndíjad az iskolához? - Nem – válaszolt a fiú. - Édesapád
fizette az iskolád? - Igen – válaszolta. - Mit dolgozik édesapád?
- Édesapám kovács. Az igazgató megkérte, hogy mutassa meg a
kezeit. A fiatalember megmutatta a kezeit, amelyek hibátlanok és
finomak voltak. - Segítettél valamikor szüleidnek a munkájukban?
- Sohasem, mert szüleim mindig azt akarták, hogy tanuljak, és
többet olvassak. Sőt még a munkájukat is jobban el tudták
végezni, mint én. Az igazgató így szólt: - Van egy kérésem. Ma,
ha majd hazaértél, mosd meg édesapád kezeit és holnap gyere
vissza hozzám. A fiatalember úgy érezte, hogy minden bizonnyal
övé lesz az állás. Amikor hazaért, megkérte édesapját, hogy
engedje meg, hogy megmossa kezeit. Az apa furcsán érezte
magát. Boldog volt, de nagyon zavart is, ahogy megmutatta kezeit
fiának. A gyermek aprólékosan megmosta kezeit. Most először
figyelt fel apja kezeinek nagyon ráncos voltára és sok sebhelyére.
Némely sérülése annyira érzékeny volt, hogy a bőr összerándult,
mikor hozzáért. Most értette meg, mit jelentett a munka ezeknek a
kezeknek, hogy fizethessék iskoláját. A kéz sérülései volt az ára
tanulmányainak és jövőjének. Miután megmosta apja kezeit, a
fiatalember egy darabig szótlanul állt, majd elkezdett rendet rakni
a műhelyben és kitakarítani azt. Ezen az éjszakán sokáig
beszélgettek egymással. Másnap visszament az igazgatóhoz, aki
felfigyelt a könnycseppre a szemében, amikor megkérdezte tőle:
- Mit csináltál és tanultál meg tegnap este?
- Megmostam apám kezeit, és miután végeztem vele
kitakarítottam a műhelyt. Most már tudom, mit jelent értékelni
szüleimet, és hogy nélkülük nem lennék az, aki ma vagyok.
Miközben segítettem édesapámnak, rájöttem, hogy csak
önmagunkra hagyatkozva mennyire nehéz bármit is tenni.
Felismertem, hogy milyen sokat jelent a család és hogy mennyire
fontos egymás segítése. - Pontosan erre van szükség a munkásaim
között is – mondta az igazgató. – Olyan valakit akartam
alkalmazni, aki fontosnak tartja egymás segítését, aki elismeri a
másik kemény munkáját, és akinek nem a pénz jelenti az egyedüli
életcélt.
forrás: Laudetur, internet

Október 4-én, vasárnap a sérsekszőlősi és a zalai templomok
szépítésére adjuk adományainkat, mindenki a saját temploma
javára. Köszönöm a havonkénti nagylelkűségét mindazoknak,
akik mindezen szándékokat szívükön hordozzák.
Szent István kora óta kötelezettségeink között szerepel, hogy
az egyházat anyagi hozzájárulásainkkal is egyházi adó címén
támogassuk. Az esztendő fele eltelt, akiknek anyagi lehetőségük
engedi, azokat kérem, hogy ezen kötelességüknek tegyenek
eleget.
Kaphatók a 2016. évi naptárak és a kalendárium.
Megvásárolhatók a plébániatemplomban az újságos polcnál, a
fíliákban pedig a sekrestyében.
Kalendárium 500 Ft,
forgathatós naptár 250 Ft, gyereknaptár 200 Ft, egylapos
falinaptár 50 Ft.
Október a Rózsafüzér hónapja, az esti misék előtt (hétfő, kedd,
csütörtök, péntek és vasárnap) 1730 órától rózsafüzért
imádkozunk.
Sifter Gergő plébános

Idézet:
“Egyetlen jóakaratú nő és férfi sem vonhatja ki magát azon
feladat alól, hogy küzdjön a jó győzelméért a rossz felett. Olyan
harc ez, amelyet csak a szeretet fegyvereivel tudunk folytatni.
Ahol a jó győz a rossz felett, ott a szeretet uralkodik, és ahol a
szeretet uralkodik, ott béke tölt be mindent.”
Szent II. János Pál pápa
Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia, Tab
Plébános: Sifter Gergely
Telefonszám: 06- 84/ 321- 808
Tab, Petőfi Sándor utca 9/a
www.tabiplebania.hu, tab.plebania@gmail.com

Hivatali órák: : Hétfőn és kedden szünetel (tanulmányi szünet)
Temetést nem vállalunk hétfőn és kedden.
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
Páratlan héten szombaton:
Megyer 1800 óra
Vasárnap:
Tab
1100 óra és 1800 óra
Páros héten vasárnap:
Sérsekszőlős 800 óra
Zala:
930 óra
Páratlan 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.
Kórházban lévő beteghez lelkipásztor az alábbi számokon hívható:
06- 84- 310- 484 (Siófok) 06- 82- 512- 394 (Kaposvár)

