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tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia és a hozzá tartozó fíliák heti lapja
Zsoltár: Uram, hallgass meg engem, * nagy irgalmasságod szerint.
Ünnepek, emléknapok
Szent László király ünnepe
Szent Iréneusz püspök és vértanú
emléknapja
Péntek (június 29.):
Szent Péter és Pál apostolok
főünnepe
Kedd (június 27.):
Szerda (június 28.):

Hirdetések
Hálásan
köszönöm
mindazok
munkáját,
akik
a
plébániatemplom búcsújának szervezésében, a templom
körüli tér takarításában és egyéb munkálatokban kivették
részüket. A Jó Isten fizessen vissza mindenért százszorosan.
Külön köszönöm a Polgármester úr, a GAMESZ, és az
Önkormányzat támogató segítségét!
Június, Jézus Szíve hónapja, a péntek esti szentmisék előtt 1730
órától Jézus Szíve litániát imádkozunk.
Június 29-én, csütörtökön Szent Péter és Pál apostolok
főünnepén a torvaji hegyen 1800 órai kezdettel tartjuk meg a
fogadalmi szentmisét, rosszidő esetén a torvaji templomban.
Szeretettel hívjuk és várjuk a Testvéreket.
Előre hirdetem, hogy július 2-án, vasárnap országos gyűjtés
lesz, az úgynevezett péterfillérek gyűjtése, így adjuk majd
adományainkat.
A tabi Takáts Imre Szociális Otthon alapítványa július 1-jén,
szombaton 1800 órai kezdettel műsort ad a Művelődési
Központban. Jegyek már elővételben is kaphatók a szociális
otthonban és a Művelődési Központban 500 Ft-os egységáron.
Támogatói jegy is vásárolható ezeken a helyszíneken 500 Ft-os
áron.
Kérem a kedves Testvéreket, hogy támogassák a plébániai
táborunkat. Amennyiben lehetőségük van, szívesen fogadunk
zöldségféléket, burgonyát, hagymát, lekvárt, gyümölcsöt és
mézet, amelyet leadhatnak a szentmisék előtt és után a
sekrestyében, legkésőbb július 9-ig, vasárnapig. Gyermekeink
nevében is hálásan köszönöm.
A plébániai táborral kapcsolatban, amely a Velencei-tó mellett
Pákozdon lesz, június 30-án, pénteken szülői értekezletet
tartunk a plébániatemplomban az esti szentmise után 1845
órától.
Az Új Ember és Keresztény Élet újságokat vigyük el az újságos
polcról.
Sifter Gergő plébános

El tudod engedni a léggömböt?
A parton ültünk némán, néztük a folyót, ahogyan a sötétben úszó
fényektől megcsillantak lágy hullámai… Egyszer csak azt
kérdezted:
- Mondd, te mindenkinek meg tudsz bocsátani? – Hirtelen ezernyi
gondolat indult el bennem, mintha egy ajtót nyitottál volna ki
ezzel a kérdéssel… Nem szólaltam meg rögtön, annyira magával
ragadott az egész. – Elvileg igen – mondtam később. – És
gyakorlatilag: Tudod, az ember érdekes teremtmény. Ragaszkodik
még saját fájdalmához is. Görcsösen kapaszkodik belé, félti, mert
mi lesz, ha elengedi? Megszűnik valami. Azt már látja, hogy
nemcsak önmagán segíten.
-De miért van így?
-Mert a fájdalom, a sértődöttség elhomályosítja a lényeget.

Egy léggömb volt a kezemben, fogtam, hogy el ne szálljon.
Vigyáztam rá, hisz tőled kaptam. Néhány percnyi hallgatás után
ismét megszólaltam:
- Figyelj csak! A fájdalom is pont ilyen - mutattam a léggömbre.
- Milyen? - néztél rám kérdőn.
- Mint ez a léggömb. Ha elengedem, messzire száll, majd eltűnik,
s csak az emléke marad, de nem lesz már a kezemben. A
fájdalommal, haraggal is így vagyunk: nincs többé, ha egyszer
elengedtük.
- És ez ennyire egyszerű?
- Nem - mosolyodtam el -, mert ragaszkodom hozzá. Nem
akarom elengedni. Hiszen tőled kaptam. De később rá fogok
jönni, hogy amíg fogom a zsineget, addig meggátol mindenben,
ami teljes embert igényel. Addig csak az egyik kezemmel tudom
megfogni a kezedet, megsimogatni az arcod, de ez csak fél. A
félig-dolgok életképtelenek. És közben mozdulna a másik kéz is,
de a léggömb… Ekkor jön el a pillanat, amikor eldöntjük, melyik
a fontosabb; mert a kettő egyszerre nem tud működni. Ha két
kézzel akarlak téged, a zsineget el kell engednem. Én pedig
szeretlek, és nem érdekel tovább a léggömb.
De sokan gyűjtögetik a fájdalmat, és képesek szinte belefulladni,
teljesen ellepi őket, ám elengedni nem akarnak egyet sem!
-Pedig minden könnyebb lenne – mondtad, és szorosan hozzám
bújtál, én két karommal átfontam a nyakad, s a léggömb elszállt.
Gondolat:
Bizonyára bántották meg élete során. Megsértették. Olyat
mondtak önnek, vagy tettek, illetve nem tettek önnel, ami rosszul
esett, fájt.
Sok tüske van a szívében? Hogyan lehetne ezeken
felülemelkedni?
Ön meg tudja-e bocsájtani a vélt, vagy valós sérelmeket?
Mi lenne az első lépés a megbocsátás felé? Fogalmazza meg!
Próbálja meg! Tegye meg!
És könnyebb lesz lelke, mert a léggömb elszáll.
forrás: Laudetur, Heti Lélekemelő
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Hivatali órák: csütörtök.: 1600 - 1730 óráig
szombat: 900 - 1000 óráig.
Temetés bejelentése: bármikor lehetséges
(mobil-telefonszám a Temetkezési Vállalkozónál megtalálható).
Mise- és szertartásrend:
Június 26., hétfő: 1800 Tab - Június 27, kedd: 1800 Tab
Június 28., szerda: 700 Tab
Június 29 ., csüt.: 1800 Tab - 1800 Torvaj, fogadalmi szentmise
Június 30., péntek: 1800 Tab
Július 1., szombat: 700 Tab - 1800 Megyer
Július 2., vasárnap:
Lulla: 800 - Tab: 1100 és 1800 - 1500 Bábony
Július 3, hétfő:1800 Tab - Július 4., kedd: 1800 Tab
Július 5., szerda: 700 Tab - Július 6 ., csüt.:1800 Tab
Július 7., péntek: 1800 Tab - Július 8., szombat: 700 Tab
Július 9., vasárnap:
Sérsekszőlős: 800 - Zala: 930 - Tab: 1100 és 1800

