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Tabi Öröm-Hírmondó
tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia és a hozzá tartozó fíliák heti lapja
Zsoltár: Hozzád vágyódik szívem, * én Uram, Istenem.
Készülődés adventre
Immár hagyományosan az idei évben is megrendezzük az
adventi vásárt. A vásár bevételét jótékony célra fordítjuk.
Célunk, hogy a nyáron minél több gyermek pihenését
segítsük plébániai és egyházmegyei táborunkban. Olyan
kéréssel fordulunk Önökhöz, ha támogatni szeretnék ezt a
kezdeményezést, kérjük, segítsenek. Saját kezűleg készített
dísztárgyat, apróságot várunk, amelyet a vásáron
árusíthatunk. Kérjük, hogy ezeket a tárgyakat juttassák el
hozzánk. Gyűjtés helye: Katolikus Iskolában Tóthné Margónál,
vagy Hajduné Kocza Veránál a Bútorboltban.
A fíliákat is kérjük, ahogy az elmúlt évben is, készítsenek
ajándékokat, és őket is várjuk nagy szeretettel.
Köszönettel: Szervezők
Az Úr nem hagyja el!
Érezte már, hogy összecsapnak a hullámok a feje fölött?
Sorozatban érik kudarcok, nehézségek?
Volt egyszer egy férfi, aki azon volt, hogy feladjon mindent.
Otthagyta az állását, a párját és el akarta dobni az életet magától.
Elment az erdőbe, hogy még egyszer utoljára elbeszélgessen
Istennel. - Istenem! - szólította meg. - Tudnál nekem mondani
valami jó okot arra, hogy ne szálljak ki ebből az egészből? Isten
meglepő választ adott: - Nézz körül itt. Látod a páfrányt és a
bambuszt? - Persze! - válaszolta a férfi. - Amikor elültettem a
páfrányt és a bambuszmagot, nagy gondot fordítottam rájuk.
Biztosítottam számukra a fényt, a vizet. A páfrány gyorsan
kihajtott. Ragyogó levele befedte a talajt. A bambusz magjából
azonban semmi sem hajtott ki. Mégsem hagytam magára a
bambuszt. A második évben a páfrány még gyönyörűbb és
dúsabb lett. A bambusz magjából még mindig nem hajtott ki
semmi sem. Mégsem hagytam magára a bambuszt. A harmadik
és negyedik évben se hajtott ki a bambusz. Mégsem hagytam
cserben. Aztán az ötödik évben egy pici hajtás nőtt ki a földből.
A páfrányhoz képest parányinak és jelentéktelennek tűnt. Hat
hónap alatt a bambusz harminc méteresre nőtt. Öt évet töltött a
gyökérzet növesztésével. A gyökerek tették erőssé és
biztosították számára azt, amire a túléléshez szüksége volt.
Egyetlen teremtményemet sem állítom olyan próbatétel elé,
amellyel ne tudna megbirkózni. Ezután így folytatta: - Tudtad,
hogy amíg küszködtél, valójában gyökeret növesztettél? Nem
hagytam magára a bambuszt. Téged sem foglak cserbenhagyni.
Ne hasonlítgasd magadat másokhoz. A bambusznak más a célja,
mint a páfránynak. Mégis mind a kettőnek a jelenléte megszépíti
az erdőt. Eljön majd a te időd, amikor magasan szárnyalhatsz.
- Milyen magasan? - firtatta a férfi. - Milyen magasra nő a
bambusz? - kérdezett vissza Isten. - Amilyen magasra csak tud?
- Igen - felelte. - Emelkedj olyan magasra, amilyen magasra csak
tudsz. A férfi otthagyta az erdőt, és mindenkinek elújságolta a
történteket.
Ne panaszkodjon az Úrnak, ne kérje számon, ne keseregjen!
Inkább dicsőítse őt azért, mert képessé tette arra, hogy
beteljesítse a saját sorsát, és ehhez erőt, kegyelmet ad!
forrás: Laudetur, internet

Hirdetések
November 19-én, vasárnap országos gyűjtés lesz a Karitász
javára, amely adományokkal a rászorulókat támogatja
Anyaszentegyházunk
A következő szentmise a torvaji templomban november 19-én,
vasárnap 1500 órakor lesz.
November 19-én, vasárnap, tartjuk a búcsúi szentmisét a
lullai templomban reggel 800 órakor, Szent Erzsébet
ünnepéhez kapcsolódva.
November 19-én, vasárnap 930 órakor tartjuk a bábonyi
kápolna búcsúját Szent Erzsébet ünnepéhez kapcsolódva.
Azok, akik a jövő évre is szeretnének Új Ember, illetve
Keresztény Élet és Adoremus újságokat előfizetni.
Szíveskedjenek jelezni a sekrestyében vagy a plébánián
november végéig. Újság előfizetést a jövő évre – mint idén is –
csak a teljes összeg (éves díj) befizetésével áll módunkban
elfogadni. Az éves díjakról hamarosan tájékoztatom a
Testvéreket.
Előre hirdetem, hogy december 3-án 1 éves lesz a Tabi Pékség!
Szent Erzsébet ünnepéhez kötődően december 3-án 12 órakor
a tabi pékség előtti parkolóban ingyenes meleg ebédet
osztanak szegény és rászoruló embertársainknak. Szeretettel
kérem a Testvérek segítségét, hogy jelezzék a környezetükben
élő szegény és rászoruló embereket, hiszen ételt csak a jegy
ellenében kaphatnak, amelyet a Plébánián és a sekrestyében
kérhetnek név nélkül. Annyit kérjenek, ahány tagú a család…
Sifter Gergő plébános
A kereszténnyé válásnak három fokozata van. Az első a parancsok
kötelességszerű megtartása. A második az evangéliumi tanácsok
szerint alakított élet. A harmadik az istenismeret és istenszeretet
útja, amely elvezet a kontemplációig. Isten jelenlétének élményéig.
Szent Bonaventura

Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia, Tab
Plébános: Sifter Gergely
Telefonszám: 06- 30/785-1060
Tab, Petőfi Sándor utca 9/a
www.tabiplebania.hu, tab.plebania@gmail.com

Hivatali órák: csütörtök.: 1600 - 1730 óráig
szombat: 900 - 1000 óráig.
Keresztelés:
szombat: 1000 órától
Temetés bejelentése: bármikor lehetséges
(mobil-telefonszám a Temetkezési Vállalkozónál megtalálható).
Mise- és szertartásrend:
November 13., hétfő: 1800 Tab - November 14., kedd: 1800 Tab
November 15., szerda: 800 Tab - November 16 ., csüt.: 1800 Tab
November 17., péntek.: 1800 Tab
November 18., szombat.: 700 Tab
November 19 ., vasárnap:
Lulla: 800 - Bábony: 930 - Tab: 1100 és 1800 – Torvaj: 1500
November 20., hét.:1800 Tab – November 21., kedd: 1800 Tab
November 22., szerda: 800 Tab - November 23., csüt.:1800 Tab
November 24., péntek: 1800 Tab
November 25., szombat.: 700 Tab
November 26., vasárnap:
Sérsekszőlős: 800 - Zala: 930 - Tab: 1100 és 1800

