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Tabi Öröm-Hírmondó
A tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia és a hozzá tartozó fíliák heti lapja
Zsoltár: Ragyogtasd ránk, Uram * arcod fényességét.
Hirdetések
Április 17-én, kedden, 1700 órakor a Plébániatemplomban
szülői értekezletet tartunk az elsőáldozók szüleinek.
Április 19-én, csütörtökön 1500 órakor bérmálási próbát
tartunk. Április 20-án, pénteken 1630-kor kezdjük a bérmálás
főpróbáját és a gyóntatást. Ekkor várjuk a bérmaszülőket is,
akik elvégezhetik a szentgyónásukat. Szentgyónás elvégzése
nélkül senki ne járuljon a szentáldozáshoz, hiszen ez
szentségtörés!
Április 21-én, szombaton 1600 órakor lesz a bérmálás a
Plébániatemplomban. A bérmálás szentségét Varga László
megyéspüspök atya szolgáltatja ki fiataljainknak. Szeretettel
kérem, hogy a püspök úr és az atyák vendégül látását
sütemények sütésével támogassák!
Április 22-én, vasárnap Jó Pásztor vasárnapja, vagyis a Papi
és szerzetesi hivatások vasárnapja. A perselyadományaink a
papnevelés céljára kerülnek felhasználásra.
Előre hirdetem, hogy az elsőáldozás plébániánkon május 6-án,
vasárnap lesz a 1100 órakor kezdődő szentmise keretében.
Ebben a szentmisében köszöntjük az édesanyákat és
nagymamákat is.
Kérem, hogy akik jelentkeztek a zarándoklatra, 2018. május 10-ig
a második részletet, 49.000 Ft-ot szíveskedjenek befizetni.
Sifter Gergő plébános
Jézus ölében
A férfi lánya megkérte a papot, hogy jöjjön el imádkozni az
apjával. Amikor a pap megérkezett, látta, hogy a férfi az ágyban
fekszik, a feje két párnával feltámasztva, az ágya mellett pedig
egy üres szék. A pap azt hitte, hogy szóltak az idős embernek az ő
látogatásáról. - Biztosan várt már engem - szólt. - Nem, kicsoda
ön? Én vagyok az új segédlelkész a parókián - válaszolt a pap. Amikor megláttam az üres széket, azt gondoltam, biztosan tudta,
hogy jövök. - Ja, igen, a szék - szólt az ágyhoz kötött beteg. Becsukná az ajtót? A pap, kicsit értetlenül, becsukta az ajtót. Ezt
sosem mondtam el senkinek, még a lányomnak sem - mondta a
férfi. De egész életemben sosem tudtam, hogyan imádkozzam. A
vasárnapi misén hallottam a papot az imádkozásról beszélni, de az
egész olyan magas volt nekem...Aztán feladtam minden
próbálkozást - folytatta - míg egy nap, úgy négy évvel ezelőtt a
legjobb barátom azt mondta nekem: János, az imádkozás nem
más, mint egy Jézussal folytatott beszélgetés. Javaslok neked
valamit. Ülj le egy székre, egy másikat tegyél magad elé, és hit
által lásd Jézust azon a széken. Ez nem kísérteties, mert ő
megígérte: "Én veletek leszek mindig". Aztán beszélj Hozzá, és
figyelj Rá úgy, ahogy most velem teszed.
Így aztán, atyám, kipróbáltam ezt, és annyira tetszett, hogy
minden nap néhány órán keresztül ezt csinálom. De nagyon
vigyázok. Ha a lányom meglátná, hogy egy üres székhez beszélek,
vagy idegösszeomlást kapna, vagy bezáratna a bolondok házába.
A papot nagyon meghatotta a történet, és biztatta az idős férfit,
hogy folytassa így tovább. Aztán imádkozott vele, megkente
olajjal, és visszament a paplakba.
Két nappal később este felhívta a férfi lánya azzal, hogy édesapja
aznap délután meghalt.
-És békésen távozott? - kérdezte. - Igen, amikor két óra körül
indultam otthonról, odahívott az ágyához, elmondta az egyik

faviccét, és megpuszilt. Amikor egy órával később hazaértem a
boltból, holtan találtam.
Volt azonban valami furcsa, atyám. Igazából több mint furcsa olyan hátborzongató. Úgy tűnik, hogy mielőtt meghalt, apa kihajolt
az ágyból, és a fejét az ágy melletti székre hajtotta.
Gondolat: Milyen kapcsolatban van Jézussal? Olyan közel vagyok
hozzá, hogy tudok úgy beszélgetni vele, ahogy egy baráttal
tenném? Jézus szereti Önt, és meg akarja hallgatni mindazt, amit el
akar mondani Neki. Oda tudja hajtani a fejét a keblére, s érezni a
szívverését? Jézus ilyen kapcsolatra vágyok Önnel is!
Add Uram, hogy mindent meg tudjak osztani veled és öledbe
hajthassam fejem!
forrás: Laudetur
Imádság Jézushoz
Nehéz a keresztem Megváltó Jézusom,
De amit rám mértél, szívesen hordozom,
Szívemből szeretlek, ha meg is látogatsz,
Eléd térdelek bármily csapást adsz.
Te az Isten Fia voltál, mégis összerogytál,
Én semmiség, kisebb vagyok a pornál,
Viszem a keresztet, csak erőt adj hozzá,
Ha Neked úgy tetszik, váljak áldozattá.
Csak minden bűnömet bocsásd meg e földön,
Hogy a másvilágon engem ne gyötörjön.
Légy hozzám irgalmas Égnek és Földnek ura,
Könyörögj érettem Istennek Szent Anyja..
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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:
Április 16., 1800 Tab - Április 17., kedd 1800 Tab
Április 18., szerda 800Tab - Április 19., csüt. 1800 Tab
Április 20., péntek 1800 Tab
Április 21., szombat 700 Tab – 1600 Bérmálás Tab
Április 22., vasárnap:
800 Lulla – 930 Megyer - Tab: 1100 és 1800
Április 23.,hétfő: 1800 Tab - Április 24., kedd 1800 Tab
Április 25., szerda 800Tab - Április 26., csüt. 1800 Tab
Április27., péntek 1800 Tab - Április 28., szombat 700 Tab
Április 29., vasárnap:
800 Sérsekszőlős - 930 Zala - Tab: 1100 és 1800
Egyházi hozzájárulásuk összegének befizetési módjai:
-Templomainkban a szentmisék után
-A Plébánia Hivatalban (Tab, Petőfi S. u. 9/a.)
-Átutalással nevüket és lakcímüket feltüntetve a következő
számlaszámra: 11743112-20002059-00000000. A közlemény
rovatba kérjük, írják be: „Egyházi hozzájárulás”, valamint az
adott évet.

