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Tabi Öröm-Hírmondó
A tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia és a hozzá tartozó fíliák heti lapja
Zsoltár: Mennyire jólesik nékem * tégedet, Uram hálával dicsérnem.
Ünnepek, emléknapok
Csütörtök (június 21.):
Gonzága Szent Alajos szerzetes
emléknapja
Hirdetések
Június, Jézus Szíve hónapja, a péntek esti szentmisék előtt 1730
órától Jézus Szíve litániát imádkozunk.
Június 20-án, szerdától a szerda reggeli szentmisék az új tanév
kezdetéig 700 órakor kezdődnek majd.
Június 29-én, pénteken Szent Péter és Pál apostolok főünnepén
a torvaji hegyen 1800 órai kezdettel megtartjuk a fogadalmi
szentmisét, rosszidő esetén a torvaji templomban. Szeretettel
hívjuk és várjuk a Testvéreket.
Az esztendő fele eltelt, ha lehetőségük van rá, kérem, tegyenek
eleget egyházi kötelezettségüknek az egyházi adó befizetésével.
Ennek összege 4000 Ft/fő, amelyet befizethetnek a szentmisék
előtt és után a sekrestyében, a plébánián hivatali időben,
valamint az OTP Bankban a plébánia folyószámlájára (név és
cím megadásával), amely megtalálható az Örömhírmondóban,
illetve a plébánia honlapján is.
Sifter Gergő plébános

Az ajándék
Egy végzős egyetemista fiú már hónapok óta kinézett magának
egy sportkocsit az egyik autószalonban. Tudta, apjának nem
okozna gondot, hogy megvegye neki, ezért volt olyan bátor, és ezt
kérte magának ajándékba annak örömére, hogy befejezi az
egyetemet.
A fiú véletlenül megtalálta az apja íróasztalán a kocsi
megrendelőlapját. Nagyon megörült, hogy meg fogja kapni a
kocsit, és izgatottan várta a diplomaosztó napját.
Amikor végre eljött a nagy nap, és megkapta a diplomát, édesapja
behívta az irodájába, és ezt mondta: "Fiam! Büszke vagyok rád, és
nagyon szeretlek! Örülök, hogy ilyen jól helyt álltál az
egyetemen, és most elkezdheted a nagybetűs életet. Hadd
nyújtsam át sok szeretettel ezt az ajándékot." - és erre egy szép
díszdobozt vett elő.
A fiú izgatottan kezdte el kinyitni a dobozt, és döbbenten látta,
hogy egy Biblia volt benne, melybe arannyal bele volt gravírozva
a neve. Nagyon mérges lett és ezt üvöltötte:
"Apám! Van egy csomó pénzed és erre csak egy Bibliát vagy
képes ajándékba adni!?" - végül mérgében elrohant, és otthagyta a
Bibliát a kis díszdobozban.
Évekkel később a fiú nagyon sikeres lett az üzleti életben. Volt
egy jó állása, csodálatos családja és mindenki egészséges volt.
Egyik nap eszébe jutott az édesapja, hogy meg kellene látogatnia,
mivel már idős volt. A diplomaosztó napja óta nem látta.
Miközben ezen gondolkodott, telefonon hívták és közölték vele a
szomorú hírt, hogy az édesapja meghalt. Nagyon megdöbbent!
Amikor elkezdte intézni a temetés körüli teendőket, elment az
apja házába, mivel szüksége volt néhány hivatalos papírra.
Amint belépett a házba, szomorúság és megbánás fogta el. Apja
iratai között keresgélve megtalálta azt a Bibliát, amit kapott tőle.
Érintetlenül ott volt az asztalán, ahogy azt ő otthagyta.
Könnyes szemmel nyitotta ki, és az első oldalon a Máté 7,11
szerepelt apja kézírásával: "Ha tehát ti, bár gonoszak vagytok,

tudtok jót adni gyermekeiteknek, akkor mennyivel inkább ad jót
mennyei Atyátok azoknak, akik kérik." És ahogy olvasta ezt az igét,
a Biblia hátuljából kicsúszott egy slusszkulcs. Annak a
sportkocsinak a kulcsa, amit apjától kért. A bilétáján a szalon neve,
ahol átveheti, és egy megjegyzés: kifizetve.
Milyen sok alkalommal utasítjuk vissza Jézus ajándékait, csak
azért, mert nem abban a csomagolásban kapjuk, mint ahogyan azt
kértük!
forrás: internet

Útravaló - Ballagásra
Alakuljon bármiképp az életem,
történjék bármi az életemben,
csak Úr Isten akarata érvényesüljön,
és akkor nekem mindig boldognak
és megelégedettnek kell lennem
Mozart
Legyen előtted mindig út,
melegen süsse arcodat a nap,
az eső puhán essen a földjeidre,
s amíg újra találkozunk,
hordozzon tenyerén az Isten.
régi ír áldás

Római Katolikus Plébánia Hivatal 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.
Temetés bejelentése: bármikor lehetséges
(mobil-telefonszám a Temetkezési Vállalkozónál megtalálható).
Mise- és szertartásrend:
Június 18., hétfő: 1800 Tab – Június 19., kedd 1800 Tab
Június 20., szerda 700Tab – Június 21., csüt. 1800 Tab
Június 22., péntek 1800 Tab – Június 23., szombat 700 Tab
Június 24., vasárnap:
800 Lulla – 930 Megyer - Tab: 1100 és 1800
Június 25., hétfő: 1800 Tab – Június 26., kedd 1800 Tab
Június 27., szerda 700Tab – Június 28., csüt. 1800 Tab
Június 29., péntek 1800 Tab – Június 30., szombat 700 Tab
Július 1., vasárnap:
800 Sérsekszőlős – 930 Zala - Tab: 1100 és 1800 1300 Bábony
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.

