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Tabi Öröm-Hírmondó
A tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia és a hozzá tartozó fíliák heti lapja
Zsoltár: Az Úrnál az irgalom, * és bőséges a megváltás nála.
Ünnepek, emléknapok
Hétfő (június 11.):
Szent Barnabás apostol emléknapja
Szerda (június 13.):
Páduai Szent Antal áldozópap és
egyháztanító emléknapja
Péntek (június 15.)
Árpád-házi Boldog Jolán szerzetesnő
emléknapja
Hirdetések
Június, Jézus Szíve hónapja, a péntek esti szentmisék előtt 1730
órától Jézus Szíve litániát imádkozunk.
Június 13-án, szerdán a 800 órakor kezdődő szentmise
keretében tartjuk a tanévet lezáró hálaadó szentmisét (Te
Deum), majd nyári szünetre bocsátjuk diákjainkat.
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.
Sifter Gergő plébános
Ma meglátogatlak téged!
Élt egyszer egy idős asszony, aki nap, mint nap hosszú órákon
keresztül imádkozott. Egy nap Isten hangját hallotta, aki így szólt
hozzá:
- Ma eljövök hozzád, hogy meglátogassalak téged.
Képzeljétek el, micsoda örömöt és büszkeséget érzett. Csinosítani
kezdte otthonát és kitakarított, tésztát gyúrt és süteményt sütött.
Aztán felvette a legjobb ruháját és várni kezdte az Úr érkezését.
Egy kis idő múltán valaki kopogtatott az ajtaján. Az anyóka
sietett, hogy ajtót nyisson. De csak a szomszédasszonya volt, aki
csak egy kis sót akart kölcsön kérni. Az anyó elküldte:
- Az Isten szerelmére, azonnal menj innen, most nincs időm erre a
butaságra! Istent várom az otthonomba! Na, menj már! - és
becsapta a megbántott asszony orra előtt az ajtót. Kicsit később
megint kopogtattak. Az asszony megnézte magát a tükörben,
megigazította a ruháját és futott ajtót nyitni. De ki volt az? Egy
óriási kabátot viselő kisfiú, aki gombokat és szappant árult
fillérekért. Az öregasszony így tört ki:
- A Jóistent várom. Nincs egy csepp időm sem. Gyere vissza
máskor! - és a gyermek orrára csapta az ajtót.
Azután megint kopogtattak. Az öreganyó kinyitotta az ajtót és egy
rongyos, sápadt öregembert látott maga előtt. - Egy szelet
kenyeret, jóasszony, legyen akár száraz is…És ha megengedné,
hogy egy pillanatra megpihenjek a lépcsőjén! - kérte könyörögve
az öreg.
- Ó, ne! Hagyj békén! Istent várom! És takarodj el a lépcsőmről! mondta bosszúsan az öregasszony. A szegény ember sántikálva
odébb állt, az öreganyó pedig visszatért és várta Istent.
Teltek az órák és a nap nyugovóra tért. Eljött az este és Isten nem
érkezett meg. Az asszony mélyen csalódott. Végül úgy döntött,
hogy nyugovóra tér.
Furcsa mód rögtön elaludt és álmodni kezdett.
Álmában megjelent neki a Jóisten és ezt mondta:
- Ma háromszor jöttem el hozzád, és te háromszor utasítottál el.
forrás: internet

Hogyan lehetünk irgalmasok?
Légy türelmes az emberek csípős megjegyzéseivel szemben! Ki
az az ember az életedben, akinek nagyon zavaróak a beszólásai?
Hogyan tudod gyakorolni a türelmet irányába ezen a héten?
Segíts valakin körülötted, aki szenved! Ki az a közeledből, aki
nyilvánvalóan szenved és segíthetnél ezen a héten? Ha nem jut
eszedbe senki, nem figyelsz igazán. Nézz körül jobban!
Adj az embereknek egy második esélyt! Kinek kell második
esélyt adnod? Hogyan mutathatsz irgalmasságot és együttérzést
efelé az ember felé?
Tégy jót azokkal, akik bántanak! Lehet, hogy egy régi seb miatt
szenvedsz, amit még nem tudtál elengedni. Meg kell bocsánatod,
utána pedig jóra fordítanod. Ki ez az ember az életedben? Fel
fogod-e hívni vagy meg fogod-e látogatni a héten?
Légy kedves azokkal, akik megbántanak! Ki bánt meg? Talán
egy politikus vagy egy humorista az, akiért imádkozhatsz. Talán
egy Facebook barátod, akinek más nézetei vannak, és igen bántó
dolgokat mond. Hogyan tudsz tudatosan kedves lenni ezzel az
emberrel ezen a héten?
Építs szeretet-hidakat a népszerűtlenek felé! Ki az első ember,
aki eszedbe jut, ha a kitaszítottakra gondolsz? Ki az, aki egyedül
tölti az ebédszünetet vagy nincs barátja a focimérkőzéseken?
Milyen sajátos dolgot fogsz ezen a héten tenni, hogy szeretettel
áthidald a közted és e között az ember között lévő űrt?
Értékeld többre a kapcsolatokat, mint a szabályokat! Gondolj
egy hitetlenre, akit meghívhatnál egy ebédre az elkövetkező
hetekben. Meghívod-e majd azt a személyt a templomba? Ez az
irgalmassági szolgálatod.
forrás: internet. (részlet)

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 11., hétfő: 1800 Tab – Június 12., kedd 1800 Tab
Június 13., szerda 800Tab – Június 14., csüt. 1800 Tab
Június 15., péntek 1800 Tab – Június 16., szombat 700 Tab
Június 17., vasárnap:
800 Sérsekszőlős – 930 Zala - Tab: 1100 és 1800
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
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.

